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As alergias alimentares representam um problema de saúde pública nos
países industrializados. 

Alergénios nos alimentos - vinhos

Os alergénios não referenciados como contaminantes nos produtos
alimentares colocam um sério risco para indivíduos sensíveis. 

European Food Labelling Directive obriga a que todos osingredientes
intencionalmente adicionadosa produtos alimentares sejam referenciados
nos rótulos.

São necessários métodos de identificação e/ou quantificação de alergénios
alimentares para fiscalização da rotulagem e para assegurar a defesa do 
consumidor.

Nos EUA  cada ano 30000 individuos necessitam de cuidados médicos e 150 
morrem em consequência de alergias alimentares.



Allergens in food Allergens in food explicitilyexplicitily mentionatedmentionated in the Amendment to in the Amendment to 
European Food European Food LabellingLabelling Directive (2003)Directive (2003)

Cereals containing gluten (including wheat, rye and barley)Cereals containing gluten (including wheat, rye and barley)
CrustaceousCrustaceous

EggsEggs
FishFish

PeanutsPeanuts
SoybeansSoybeans

Milk and dairy productsMilk and dairy products
MustardMustard
TreeTree--nutsnuts

Sesame seedsSesame seeds
SulphitesSulphites (10 mg/Kg)(10 mg/Kg)



Mecanismos de acção dos alergénios alimentares



As reacções alérgicas alimentares imuno-mediadas
são classificadas como do tipo I

Há sintese de leucotrienos e de tromboxanos => vasodilatação, 
constrição brônquica e inflamação. 
Manifestações clínicas – urticária, rinite, conjuntivite até asma e 
choque anafilático (com risco de vida).



Libertação de mediadores anti-inflamatórios pelos mastócitos

Papel de protecção do 
organismo contra agressões
externas.



Sintomas das alergias mediadas pela Sintomas das alergias mediadas pela IgEIgE

Sintomas  (alergias a alimentos mediados pela IgE)

Cutâneo urticária, eczema, dermatite, prurido, rash

Gastrointestinal nausea, vómito, diarreia, alteração intestinal

Respiratório asma, brocoespasmo, rinite

Outro choque anafilático, hipotensão, contracção da língua e laringe



DesignaDesignaçção ão –– DefiniDefiniçção ão –– CaracterCaracteríísticas/exemplossticas/exemplos

Designação Definição Características/Exemplos

Reacção adversa resposta clínica anormal á ingestão de um alimento Imuno-mediada
ou aditivo alimentar

Hipersensibilidade alimentar Reacção imunológica resultante da ingestão de alimento ou aditivo Imuno-mediada, requer uma primeira exposição com o antigénio. 
Alergia Ocorre só em determinados individuos e com ingestão de Esta primeira exposição pode ser assimtomática,

pequenas quantidades

Anafilaxia alimentar Reacção de hipersensibilidade IgE -libertação mediadores - pode resultar morte

Intolerância alimentar Resposta fisiológica anormal à ingestão de alimento ou aditivo. Pode ser imunomediada, doença celíaca 
Reacção imunológica, idiosincrática, metabólica, farmacológica ou tóxica intolerancia aos cereais

Toxicidade alimentar Não envolve sistema imunitário-ingestão de toxinas Não-imuno-mediada

Idiosincrasias alimentares resposta exagerada a um alimento ou aditivo- Favismo - anemia hemolítica, sindrome ao odor do peixe,
ocorre em poucos individuos geneticamente predispostos  intolerancia à lactose, intolerancia ao vinho tinto

Reacção Anafilactoide Reacção anafilática como resultados de uma libertação Não mediada pelo SI. Scombroid toxin (histamina),  atum e cavala
de mediadores químicos por via não-imunitária

Reacções farmacológicas A um alimento ou aditivo produz um efeito semelhante
ao efeito secundário de um farmaco

Reacção metabólica Efeito tóxico por ingestão em excesso toxicidade da vit A



ReacReacçções adversas a alimentos e/ou aditivos: definiões adversas a alimentos e/ou aditivos: definiçção dos termosão dos termos

Reacção adversa- resposta clínica anormal à ingestão de um alimento ou 
aditivo alimentar - Imuno-mediada

Hipersensibilidade alimentar - Reacção imunológica resultante da ingestão de 
alimento ou aditivo. Ocorre só em determinados indivíduos e com ingestão de 
pequenas quantidades, requer uma primeira exposição com o antigénio. Esta 
primeira exposição pode ser assintomática -Imuno-mediada. 

Anafilaxia alimentar - Reacção de hipersensibilidade - IgE -libertação 
mediadorespode resultar morte. 

Intolerância alimentar - Resposta fisiológica anormal à ingestão de alimento 
ou aditivo. Reacção imunológica, idiosincrática, metabólica, farmacológica ou 
tóxica - Pode ser imunomediada, doença celíaca, intolerância aos cereais

Toxicidade alimentar - Não envolve sistema imunitário - ingestão de toxinas, 
ingestão de histamina e nitrato - Não-imuno-mediada



Idiosincrasias alimentares- resposta exagerada a um alimento ou aditivo-
ocorre em poucos individuos geneticamente predispostos – Não imuno-
mediada. Favismo - anemia hemolítica, síndrome ao odor do peixe, 
intolerância à lactose, intolerância ao vinho tinto

Reacção Anafilactoide- Reacção anafilática como resultados de uma 
libertação de mediadores químicos por via não-imunitária - Não imuno-
mediada. Scombroid toxin (histamina),  atum e cavala

Esta intoxicação ocorre quando é ingerido cestas espécies de peixe que foram mal preservadas. As 
bactérias que se desenvolvem no peixe nestas condições produzem uma substância “toxina 
Scombroid”, esta toxina tem um estrutura semelhante á histamina. A toxina não afecta todas as 
pessoas de igual forma. Não há nenhum teste para a sua detecção.
O cozinhar destroi a bactéria, mas não elimina a toxina. O peixe contaminado tem um sabor 
“metálico”.

ReacReacçções adversas a alimentos e/ou aditivos: definiões adversas a alimentos e/ou aditivos: definiçção dos ão dos 
termostermos



Idiosincrasias alimentares- resposta exagerada a um alimento ou aditivo-
ocorre em poucos individuos geneticamente predispostos – Não imuno-
mediada. Favismo - anemia hemolítica, síndrome ao odor do peixe, 
intolerância à lactose, intolerância ao vinho tinto

Reacção Anafilactoide- Reacção anafilática como resultados de uma 
libertação de mediadores químicos por via não-imunitária - Não imuno-
mediada. Scombroid toxin (histamina),  atum e cavala

Reacções farmacológicasa um alimento ou aditivo produz um efeito 
semelhante ao efeito secundário de um fármaco

Reacção metabólica- Efeito tóxico por ingestão em excesso - toxicidade 
da vitamina A

ReacReacçções adversas a alimentos e/ou aditivos: definiões adversas a alimentos e/ou aditivos: definiçção dos ão dos 
termostermos



Alergia Alimentar é diferente de uma intolerância 
alimentar

Da totalidade da população - afecta 2% de adultos e 8% de 
crianças 

A prevalência de sintomas relacionados com alergias alimentares 
pode atingir os 22% da população geral.

Sintomas : vómitos, diarreias, rinites, asma, edema, hipotensão, 
urticária, dermatite atópica, eczema, choque anafilático.



O que são os alergénios (antigenes)?



O que são os alergénios (antigenes)?

Proteínas – ou glicoproteínas. Polipeptídeos de massas 5-
70 kDa, podendo no entanto atingir 200 kDa.



Como determinar a alerginicidade de um alimento?



Como determinar a alerginicidade de um alimento?

É baseado na determinação das IgE séricas produzidas quando um 
indivíduo sensível manisfesta sintomas associados a essaexposição.



Métodos para identificação e quantificação dos 
alergénios

(“state of the art”)



Métodos para identificação e quantificação dos 
alergénios(“state of the art”)

Métodos para determinação de potenciais alergénios:
RAST – Radio-AllergoSorbent Test
EAST – Enzyme AllergoSorbent Test
RIE – Rocket Imuno-Electrophoresis*
Immunoblotting**
ELISA – Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

* - Resultados qualitativos e semi-quantitativos
**Métodos que se baseiam na amplificação de um fragmentode DNA através da “polymerase chain 
reaction” PCR, com esta técnica é possível obter resultados quantitativos muito precisos.

Dificuldades : as quantidades vestigiais que muitas vezes mascaradas pela matriz do 
alimento.

Como ainda há poucos estudos em humanos é difícil determinaro quanto sensível deve ser 
o método.



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

Algumas reacções alérgicas foram identificadas em consumidores de uvas e vinhos.

Pensava-se que a causa eram os sulfitos.

1. Urticaria-angioedema-uvas brancas – “Adult onset grape hypersensitivity causing life threatening 
anaphylaxis. Ann. Allergy Asthma immunol. (1999)

2. Anaphylatic reaction to Vitis labrusca Anaphylaxis resulting from selective to Americana grapes. J. 
Allergy Clin Immunol. (1999)

3. Anton et al. Constatou que uma proteina de 30Kda se ligava ao anticorpo – IgE em 3 pacientes com 
reacção alergica a uvas.  Immediate hypersensitivity to grape: study of cross-reactivity with other 
fruits. Allergy (1997).

4. Grupo de Milão “Centro de Alergias” identifica em uvas e vinhos alergénios – endochitinase 4 (“lipid-
transfer protein”) e a thaumatin. J. Allergy Clin. Immunol. (2003).

5. Alcoholic drinks: important triggers for asthamJ. Allergy Clin Immunol (2000)
Anaphylaxis to alcohol is rare
6. “No correlation between wine intolerance and histamine content of wine”J. Allergy Clin Immunol

(2001)



Frequência da indução da asma em 
função de : bebida alcoólica, alimentos 
com sulfitos e aspirina

ReviewReviewofof sulfitesulfite sensitivitysensitivity AmAm J J HospHosp PharmPharm (1985)(1985)

Ocorrência : Alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, no ambiente. 

Propriedades – Antioxidante

Em indivíduos com sensibilidade aos sulfitos pode provocar : espasmo brônquico, 
choque anafiláctico e foram detectados alguns casos de morte. 

2 minutos de exposição a 0.4 a 1 ppm provoca broncoconstrição em indivíduos com 
asma (Gong et al. 1995).

Sulfito é rapidamente metabolizado a sulfato inorgânico pela enzima “sulfite oxidase”. 
Aparentemente em indivíduos sensíveis há uma deficiência nesta enzimatornando-os 
hipersensíveis aos sulfitos. (FDA tomou posição a favor de que os alimentos contendo 
sulfitos deveriam mencioná-lo no rótulo).

O mecanismo de toxicidade é desconhecido mas pensa-se que terá acção nos 
mecanismos colinérgicos.
Tratamento é administração intravenosa de epinefrina.



A histamina está presente nos grânulos citoplasmáticosdos mastócitos normais e está
envolvida em mecanismos de hipersensibilidade quando libertada destas células no 
decorrer das reacções dependentes do anti-corpo IgE.

Estudo da relaEstudo da relaçção entre os teores  em histamina e a ão entre os teores  em histamina e a ““ intolerância ao intolerância ao 
vinhovinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol. (2001) (6). (2001) (6)

Alguns indivíduos aparentam ter uma hipersensibilidade à histamina absorvida dos alimentos 
o que poderia provocar reacções pseudo-alérgicas.
Alguns indivíduos manifestam reacções alérgicas quando ingerem vinho
Em França a frequência da população intolerante ao vinho é de 0.2%. 
Sintomas : Vermelhidão da face, dor de cabeça, congestão nasal, problemas respiratórios

Há a ideia que a presença de histamina nos vinhos é
responsável pela intolerância ao vinho
Foi postulado que a histamina nos vinhos pode atravessar a 
barreira intestinal => aumento da concentração plasmática.



O objectivo do estudoé testar a hipótese que os níveis de histamina de 
outras aminas biogénicas podem afectar a resposta de intolerância ao 
vinho em 16 indivíduos com historial de “intolerância ao vinho” e 
analisar o metabolismo da histamina após ingestão.

Estudo da relaEstudo da relaçção entre os teores  em histamina e a ão entre os teores  em histamina e a ““ intolerância ao intolerância ao 
vinhovinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os ão entre os teroresterores em histamina e a em histamina e a ““ intolerância intolerância 
ao vinhoao vinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)

Estudo feito com 16 indivíduos com historial de intolerância ao 
consumo de vinho. 
Wine A – 0.4 mg/L, 
Wine B – 13.8 mg/L
Testes imunológicos (RIA)

Concentração dos dois vinhos em aminas biogénicas



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os teores  em histamina e a ão entre os teores  em histamina e a ““ intolerância ao intolerância ao 
vinhovinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)

Sintomas clínicos após a ingestão do vinho A e do vinho B



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os ão entre os teroresterores em histamina e a em histamina e a ““ intolerância intolerância 
ao vinhoao vinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)

RAZÃO : Os intestinos tem um mecanismo de defesa que previne a absorção 
intestinal da histamina. Um indivíduo normal pode tolerar 120 mg de 
histamina administradas por via oral, no entanto 7 µg de histamina por via 
intravenosa são suficientes para induzir o aparecimentos de sintomas. 

A barreira intestinal bloqueia a passagem, assim como a acção da diamine-
oxidase.  
Outras aminas biogénicas podem competir com a histamina favorecendo a 
sua absorção



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os ão entre os teroresterores em histamina e a em histamina e a ““ intolerância intolerância 
ao vinhoao vinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)

O aumento nos níveis plasmáticos de 
histamina nos primeiros 10 minutos após a 
ingestão no vinho pobre em histamina (A) 
pode ser devido à presença de susbstâncias
histamino-libertadoras provocada pela 
presença de outras substâncias presentes no 
vinho A. 



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os ão entre os teroresterores em histamina e a em histamina e a ““ intolerância intolerância 
ao vinhoao vinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol.. (2001)(2001)

O aumento nos níveis plasmáticos de 
histamina nos primeiros 10 minutos após a 
ingestão no vinho pobre em histamina (A) 
pode ser devido à presença de susbstâncias
histamino-libertadoras provocada pela 
presença de outras substâncias presentes no 
vinho A. 

Várias substâncias (PAR) podem provocar a libertação de histamina 
(endógena) pelos mastócitos. Por exemplo o acetaldeído faz aumentar a 
produção de histamina pelos mastócitos em indíviduoscom deficiência na 
alcool desidrogenase. A concentração dos vinhos em histamina não justifica a 
intolerância de alguns indivíduos ao vinho.



Estudo da relaEstudo da relaçção entre os ão entre os teroresterores em histamina e a em histamina e a ““ intolerância intolerância 
ao vinhoao vinho”” J. J. AllergyAllergy ClinClin ImmunolImmunol . (2001). (2001)

CONCLUSÃO : Não há correlação entre os teores de histamina e a 
“intolerância ao vinho”



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

Grape hypersensitivity causing anaphylaxis. Ann. Allergy Asthma Immunol. (1999)



1: Allergy Asthma Proc. 2005
Grape anaphylaxis: a study of 11 adult onset cases.
Department of Allergy, University of Athens, Andreas Sygros Hospital, Athens, Greece.

2: Int Arch Allergy Immunol. 2005 Feb;136(2):159-64. 
Wine anaphylaxis in a German patient: IgE-mediated allergy against a lipid transfer
protein of grapes.
Department of Dermatology, University of Wurzburg, Wurzburg, Germany.

3: Int Arch Allergy Immunol. 2007;143(2):92-102. 

Severe immediate allergic reactions to grapes: part of a lipid transfer protein-associated
clinical syndrome.
Allergy Research Centre, Second Pediatric Clinic, University of Athens, Athens, Greece. 



4. J Investig Allergol Clin Immunol. 2003;13(3):211-2. Links
Grape anaphylaxis.
Medical Faculty, University of Foggia, Italy
Allergol Immunopathol (Madr). 2007 Jul-Aug;35(4):159-61. Links

5. Alcohol-induced anaphylaxis to grape.
Allergy Unit, University Hospital Joan XXIII, Tarragona, Spain



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

Identification of grape and wine allergens as an 
endochitinase 4, a lipid-transfer protein, and a thaumatin. 
J. Allergy Clin. Immunol. (2003), 111, 350-9.



Mass spectrometry

Sequenciação de aminoácidos

SDS-PGE immunoblotting

IdentificaIdentifica çção dos ão dos alergalergééniosnios



SDS-PGE immunoblotting

IgE immunoblotting of grape extract with sera from 14 patients 
presented systemic reactions only after eating grapes.



Purification of protein 24kD and 9kD – gel 
filtration 

Purification of protein 30kD



AminoacidAminoacid sequencingsequencing

MassMassspectrometryspectrometry

9 kD – 80 % identity pertencente à família das LTP – “Lipid transfer protein”.
24 kD – data search base – 42% identidade e 78 % similaridade taumatina da ameixa.

9kD proteina purificada analisada por ESI-MS sugere doisisómeros LTP

As 3 fracAs 3 fracçções purificadas  ões purificadas  
endochitinasesendochitinases4A 4A andand 4B, 4B, 
ThaumatinThaumatin--likelike proteinprotein
LTP LTP “Lipid transfer protein”



Panel / mushrooms

Endoquitinase A – (quitinase da uva –responsável por 50% das 
proteínas solúveis das uvas e que persistem após a vinificação) –
4 quitinases foram purificadas a partir de uvas Muscat de 
Alexandria e 3 tem resíduos terminais de piroglutamato

As quitinases tem actividade anti-fúngica e são classificadas como 
da família dos alergénios “patogenesis-related” – PR3, 
V.labrusca tem 4 vezes mais actividade quitinase que V. vinifera.



Thaumatin-like protein (proteína que persiste após a vinificação –
24 kD) . Tem uma sequência em AA semelhante à taumatina da 
Ameixa (Pru av 2) e da maçã (Mal d2).
Thaumatin-like protein estão incluídas na família dos alergénios
“patogenesis-related” – PR5.



Panel / mushrooms

9 kD – LTP
A LTP da uva e do pêssego tem um grande semelhança

LPT da uva foi recentemente aceite pelo “International union of
immunological Societies Allergen Numenclature Subcommmittee –
Vit v1.



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

Bebidas alcoBebidas alcoóólicas licas –– potenciam reacpotenciam reacçções asmões asmááticas ticas Alcoholic drinks: 
important triggers for Astham J. Allergy Clin Immunol(2000) (5)



Das bebidas alcoólicas o vinho é o que 
mais potencia a reacção asmática e este 
se ingerido com aspirina ou com 
alimentos com sulfitos

Outro estudo mostra 32.1% de 168 
indivíduos asmáticos tiveram crises após 
ingestão de bebidas alcoólicas.

Bebidas alcoBebidas alcoóólicas licas –– potenciam reacpotenciam reacçções asmões asmááticas ticas Alcoholic drinks: 
important triggers for astham J. Allergy Clin Immunol(2000) (5)

Frequência da indução da asma em 
função de : bebida alcoólica, alimentos 
com sulfitos e aspirina



AnafilaxiaAnafilaxia ao ao alcoolalcool éé rara, no entanto :rara, no entanto :

IndivIndiv ííduos que tenham deficiência na duos que tenham deficiência na aldealdeíídodo desidrogenasedesidrogenase, , 
libertam libertam acetaldeacetaldeíídodo para o plasma. para o plasma. 

O O acetaldeacetaldeíídodo éé um um histaminohistamino--libertadorlibertador por parte dos por parte dos mastmastóócitoscitos
=> urtic=> urtic áária, vermelhidão (ria, vermelhidão (LancetLancet, 1981, , 1981, HaradaHarada etet alal.).)



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

Reacções pseudoalérgicas PAR (J. Allergy Clin. Immunol. 2002)



Reacções pseudoalérgicas PAR

Aromatic components of food as novel eliciting factors ofpseudo allergic
reactions in chronic urticaria (J. Allergy Clin. Immunol . 2002)



Reacções pseudoalérgicas PAR (J. Allergy Clin. Immunol. 2002)

••Estudo pretende identificar novos Estudo pretende identificar novos pseudopseudo--alergalergééneosneos: tomate, vinho : tomate, vinho 
branco, especiarias.branco, especiarias.

•Na urticária crónica a libertação IgE é de pouca importância. 

•As PAR estão associadas com a libertação de histamina pelos mastócitos
cutâneos. O diagnóstico é difícil pois as pseudo alergias só podem ser 
provadas por testes de provocação oral.

•Agentes de reacções pseudo-alérgicas incluem : anti-inflamtórios não 
esteróides, aspirina, aditivos alimentares naturais ou não tais como : 
salicilatos, benzoatos e tartrazinas.



Reacções pseudoalérgicas PAR (J. Allergy Clin. Immunol. 2002)

••PseudoPseudo--alergalergééniosnios usados para os testes de provocausados para os testes de provocaçção ão (c(cáápsulas de gelatina)psulas de gelatina)



Reacções pseudoalérgicas PAR (J. Allergy Clin. Immunol. 2002)

Porque o ácido salicílico, a histamina e o SO2 podem contribuir para 
PARs , foram isolados esses compostos das respectivas matrizes. 



Reacções pseudoalérgicas PAR (J. Allergy Clin. Immunol. 2002)

Nenhum destes 3 constituintes do vinho é responsável pelas PAR 
observadas, conclui-se que há outros compostos no vinho responsáveis por 
essas reacções. 

O álcool deve também ser considerado pois já foi previamente descrito 
como causador de urticária não dependente de IgE e anafilaxia

Compostos voláteis aromáticos como causadores de urticária



Revisão bibliográfica de trabalhos feitos com uvas e vinhos

-- Sulfitos Sulfitos –– deficiência enzima deficiência enzima “sulfite oxidase”. Aparentemente em indivíduos sensíveis há
uma deficiência nesta enzima tornando-os hipersensíveis aos sulfitos.

-- Histamina (falsa questão)Histamina (falsa questão)

- Alcool – deficiência na aldealdeíídodo desidrogenasedesidrogenase, libertam , libertam acetaldeacetaldeíídodo ((histaminohistamino--
libertadorlibertador ) para o plasma, faz ) para o plasma, faz aumentar níveis de acetaldeído => histamina

- Alergénios naturais da uvas – recentemente identificado (LTP, taumatina, 
endoquitinases)

- PAR –pseudo alergénios – substâncias aromáticas (!) causa de urticária…



Allergens in food Allergens in food explicitilyexplicitily mentionatedmentionated in the Amendment to in the Amendment to 
European Food European Food LabellingLabelling Directive Directive 

Cereals containing gluten (including wheat, rye and barley)Cereals containing gluten (including wheat, rye and barley)
CrustaceousCrustaceous

EggsEggs
FishFish

PeanutsPeanuts
SoybeansSoybeans

Milk and dairy productsMilk and dairy products
MustardMustard
TreeTree--nutsnuts

Sesame seedsSesame seeds

SulphitesSulphites (10 mg/Kg)(10 mg/Kg)



O OVO

Em crianças é o alimento com maior incidência nas alergias (35%), nos 
adultos (12%)

Vários alergénios foram identificados nos ovos 
Clara do ovo é onde existem a maior parte dos alergénios

+

++

Ovomucoid (28kDa)
Ovalbumine Gal
(44kDa)
Ovotransferrin (77kDa)
Lysozyme (14 kDa) 

αααα-livetin (70 kDa) 

Métodos de detecção : ELISA – 0.2mg/Kg



Leite e derivados

ββββ-lactoglobulin (18 kDa)
αααα-lactalbumin (14 kDa)
Albumin (67 kDa)

Métodos de detecção :

- ELISA detecção de leite de vaca em leite e queijo de cabra (0.2 µµµµg/L)
- RAST identificar αααα-lactalbumina em cereais para criança 1-5 mg/Kg
- Bio-sensoresββββ-lactoglobulina 10 mg/Kg
- PCR_kits 10 ppm.



Nas crianças é o 3º alimento mais alergénico depois dos ovos e do 
leite de vaca

Gad c (12kDa)
parvalbumin
Bacalhau (Gadus morhua – 15 
alergénios identificados (15-200 
kDa)

Métodos de detecção : 
Não há método ELISA desenvolvido para alergénios. Sópara a histamina.

Peixe e derivados



InvestigationInvestigation ofof thethe allergenicallergenic potentialpotential ofof wineswines finedfined withwith
variousvarious proteinogenicproteinogenic finingfining agentsagentsbyby ELISA ELISA (J. (J. AgricAgric . . FoodFood ChemChem, , 
2007).2007).



• Determinar resíduos de proteínas em vinhos tratados 
com agentes de colagem 

InvestigationInvestigation ofof thethe allergenicallergenic potentialpotential ofof wineswines finedfined withwith variousvarious
proteinogenicproteinogenic finingfining agentsagentsbyby ELISA ELISA (J. (J. AgricAgric . . FoodFood ChemChem, 2007, 2007).).

Quantidade em hL de vinho produzido em França e na 
Alemanha que utilizem agentes de colagem proteicos



Introdução : Estudos recentes mostram que os níveis de alergénios do 
ovo e/ou do leite da ordem do 1-2 mg/L provocam reacções alérgicas 
em indivíduos susceptíveis. O anexo III da directiva de 2003 
especifica as substâncias. A directiva de 2003 afecta a CE mas 
também a Austrália, EUA e Nova Zelândia.

Por que os ovos, o leite e o peixe (isinglass) são usados como produtos 
de colagem para clarificar e estabilizar os vinhos estes necessitam 
de ser incluídos no rótulo.

InvestigationInvestigation ofof thethe allergenicallergenic potentialpotential ofof wineswines finedfined withwith
variousvarious proteinogenicproteinogenic finingfining agentsagentsbyby ELISA ELISA (J. (J. AgricAgric . . FoodFood

ChemChem, 2007)., 2007).



A caseína do leite 

As Proteínas do ovo – como a ovalbumina e a lisozima

A gelatina ou colagénio de peixe (esturjão e bacalhau) –
isinglass
(swim bladder or air bladder) is an internal organ that contributes to the ability of a fish to control
its buoancy, and thus to stay at the current water depth, ascend, or descend without having to 
waste energy in swimming). Usado na industria cervejeira (problemas com os vegetarianos)

Agentes de colagem utilizados na indAgentes de colagem utilizados na indúústria do vinhostria do vinho



A caseina do leiteé caracterizada por ter na sua constituição 
aminoácidos hidrofóbicos e hidrófilicos o que lhe dácaracterísticas 
ambifílicas. Ao pH do vinho a caseína é insolúvel o que leva à fácil 
coagulação e sedimentação.

Agentes de colagem utilizados na indAgentes de colagem utilizados na indúústria do vinhostria do vinho



A caseina do leite é caracterizada por ter na sua constituição aminoácidos hidrofóbicos e 
hidrófilicos o que lhe dá características ambifílicas. Ao pH do vinho a caseína é insolúvel o que leva 
à fácil coagulação e sedimentação.

Proteinas do ovo– como a ovalbuminaé a proteína maioritária 
da clara do ovo e a responsável pelo efeito de coagulação. Os 
polifenóis são removidos por adsorção. É usada para melhorar 
a cor e o sabor. 

A lisozima é outra proteína do ovo tem uma actividade anti-
microbiana contra bactérias Gram positivo (como é o caso das 
bactérias lácticas).

Agentes de colagem utilizados na indAgentes de colagem utilizados na indúústria do vinhostria do vinho



A gelatina ou colagénio de peixeé usada para diminuir a 
quantidade de polifenóis. 
Formam, ao pH do vinho, partículas coloidais com carga 
positiva que com moléculas com carga negativa resultam em 
agregados que sedimentam (leveduras ou proteinas). 
O uso de gelatina de peixe sofreu um grande incremento após o 
problema da BSE. 

Agentes de colagem utilizados na indAgentes de colagem utilizados na indúústria do vinhostria do vinho



Assume-se que os agentes de colagem são completamente removidos do 
vinho final, mas não há provas científicas. Também há países que 
usam os agentes de colagem após a filtração.

Por isso a importância de determinar os resíduosdestes agentes no vinho 
final e a possibilidade destes poderem provocar alergiasem 
indivíduos susceptíveis.

Agentes de colagem utilizados na indAgentes de colagem utilizados na indúústria do vinhostria do vinho



Que testes utilizar para determinar os resQue testes utilizar para determinar os resííduos de agentes duos de agentes 
de colagem no vinho final ?de colagem no vinho final ?



O teste ELISA – Enzyme Linked ImmunoSorbent Assayé o teste mais 
promissor para este tipo de análise. 
No entanto, só existem testes comercias para os alergénios do ovo e do leite. 

Ainda não existem para a determinação de lisozima e de proteína de peixe.

Que testes utilizar para determinar os resQue testes utilizar para determinar os resííduos de agentes duos de agentes 
de colagem no vinho final ?de colagem no vinho final ?



Apesar do peixe ser responsável por alergias alimentares os estudos com 
gelatina ou colagénio de peixe são escassos. 

Um trabalho de 2003 publicado no Int. Arch. Allergy Immunol. mostra em 
indivíduos alérgicos a peixe, a produção de anticorpos, após a ingestão de 
gelatina de peixe. No entanto, outro estudo com  DBPCFC (double-blind, 
placebo-controlled food challenges) com 30 indivíduos alérgicos a peixe mostra 
não haver reacções alérgicas até doses 3.6 g de gelatina de peixe.

Que testes utilizar para determinar os resQue testes utilizar para determinar os resííduos de agentes duos de agentes 
de colagem no vinho final ?de colagem no vinho final ?



Descrição dos produtos de colagem e lisozima

• Isinglass –Gel com 2% de isinglass. É uma forma de colagénio
processado proveniente de um orgão interno (air bladder) de 
determinados peixes (baleia) rico em colagénio. 

• Caseinato de potássio – caseína (fracção maioritária de proteina
do leite)

• Clara do ovo pasteurizada e liofilizada
• Lisozima – provém da clara do ovo
• Gelatina de peixe – gelatina é preparada por desnaturação 

acídica do colagénio da pele.

InvestigationInvestigation ofof thethe allergenicallergenic potentialpotential ofof wineswines finedfined withwith variousvarious
proteinogenicproteinogenic finingfining agentsagentsbyby ELISA ELISA (J. (J. AgricAgric . . FoodFood ChemChem, 2007, 2007).).



Colas e lisozima e dosagens nos vinhos destes estudo



Protocolo experimental

• 4 vinhos diferentes preparados segundo o procedimento normal, 
excepto no uso de colas e bentonite

• Cola de peixe (3) - dose normal e 5x >

• Caseinato de potássio (2) - dose normal e 5x >

• Lisozima - dose normal e 2x >

• Gelatina de peixe - dose normal e 5x >

• Clara de ovo - dose normal e 5x >



Protocolo experimental

• 4 vinhos diferentes preparados segundo o procedimento normal, excepto 
no uso de colas e bentonite

• Cola de peixe (3) - dose normal e 5x >

• Caseinato de potássio (2) - dose normal e 5x >

• Lisozima - dose normal e 2x >

• Gelatina de peixe - dose normal e 5x >

• Clara de ovo - dose normal e 5x >

• Os vinhos são separados das colas e tratados com bentonite 3 
dias e filtrados e engarrafados.



Protocolo experimental

• Preparação dos anticorpos – ratinhos são imunizados 
para cada um dos potenciais alergénios Pureza > 85%, 
utilização de SDS-PAGE e ELISA. Obteve-se : 



Protocolo experimental
• Purificação das proteinas de cada produto de colagem

• Preparação dos vinhos

• Teste ELISA – 75 uL de amostra + 50 uL de sol. 
Anticorpo. Utilização de brancos e aplicações em triplicado.

Diluição dos anticorpos do ratinho para o 
teste de competição de ELISA



Resultados do desenvolvimento do 
método 



Discussão

• Os coeficientes de variação e as taxas de recuperação 
para os produtos de colagem estudados mostram que a 
matriz “vinho” é difícil de manusear.

• Causas serão pH baixo e níveis altos de taninos.

• Os LOD são baixos e adequados ao pretendido nos 
vinhos



Resultados dos ensaios ELISA dos vinhos 
tratados



Discussão

• Só num dos 4 vinhos com dose 5x > em clara de ovo contém 
quantidades detectáveis de agente de colagem.

• Parece que estes são removidos durante o processamento do 
vinho. Os taninos e o tratamento com bentonite parecem ter 
um papel importante na sua remoção. 

• A solubilidade das gelatinas de peixe é muito baixa, a caseína 
é insolúvel ao pH do vinho. Só a clara de ovo e a lisozima tem 
boa solubilidadeno vinho e são os únicosque dão resultados 
positivos.



Conclusão
• De acordo com outros estudos de DBPCFC (double-

blind, placebo-controlled food challenges)(125 indivíduos) e 
tendo em conta 

� 0,007 mg de lisozima e 0,24 mg de clara de ovo liofilizada => consumo entre 0.1 e 
0.7 L de vinho tratado com lisozima e 1.2 L de vinho tratado com clara de ovo (Riesling
Rheingau) estas quantidades poderiam provocar reacção alérgica em indívíduos
susceptíveis.



Conclusão

• Uma vez que a quantidade de clara de ovo para 
provocar reacções alérgicas em indivíduos 
susceptíveis é muito baixa

• E sendo a lisozima um alergénio da clara de ovo

• � reacções alérgicas são possíveis quando o vinho é
tratado com clara de ovo ou lisozima.



Opinião do painel científico de produtos dietéticos, nutrição e alergias sobre o pedido da WFA (Winemakers’ Federation of
Australia) and AWRI (Australian wine Research Institute) para que produtos provenientes do leite usados como produtos 
de tratamento dos vinhos sejam excluídos de serem mencionados no rótulo.

CaseCaseíína e na e casecaseíínatonato de potde potáássio  ssio  –– EuropeanEuropean FoodFood SafetySafety
AuthorityAuthority 2007, 531, 12007, 531, 1--66



1.1. CaracterizaCaracterizaçção dos produtos de colagemão dos produtos de colagem

2. Condi2. Condiçções de usoões de uso

3. Estimar os n3. Estimar os nííveis de exposiveis de exposiççãoão

4. Evidência de não 4. Evidência de não alergenicidadealergenicidade

5. Estudos em animais5. Estudos em animais

6. Estudos 6. Estudos clinicosclinicos

7. CONCLUSÕES7. CONCLUSÕES



HS-SPME Extract 

Não há informação detalhada da origem e/ou qualidade da
caseína e do caseínato de potássio usado nesta caracterização. 

É dito que cada “batch” tem um certificado de análise que é
verificado e registado.

1. Caracteriza1. Caracterizaçção dos produtos de colagemão dos produtos de colagem



Até 50 g/hL de caseína para VB e 20-120 g/hL de 
caseínato de potássio

LOD do método ELISA 8 µg/L

Testados 21 vinhos aos quais foram adicionados ou
caseína ou caseínato de potássio e 83 vinhos
sem adição.

Após clarificação não foi detectada caseína em
nenhum vinho

2. Condi2. Condiçções  de usoões  de uso



3. N3. Nííveis de exposiveis de exposiççãoão

Não há resultados para este item



4. Estudos cl4. Estudos clíínicosnicos

1 indíviduo em 12 teve reacção alérgica após ter ingerido
um vinho tratado com um produto de leite. 



5. Conclusão5. Conclusão

Vinhos tratados com produtos do leite podem potenciar
reacções alérgicas em indíviduos susceptíveis, nas
condições do estudo.



Opinião do painel científico de produtos dietéticos, nutrição e alergias sobre o pedido da DWV 
(Deutscher Weinbauverband) e VINIFLHOR (Office national Interprofessionel des Fruits, de 
Légumes, des Vins et de l’Horticulture) para que produtos provenientes de ovos usados como 

produtos de tratamento dos vinhos sejam excluídos de serem mencionados no rótulo.

Produtos derivados do ovo Produtos derivados do ovo –– EuropeanEuropean FoodFood SafetySafetyAuthorityAuthority 2007, 2007, 
567, 1567, 1--77



1.1. CaracterizaCaracterizaçção dos agentes de colagemão dos agentes de colagem

2. Condi2. Condiçções de usoões de uso

3. Estimar os n3. Estimar os nííveis de exposiveis de exposiççãoão

4. Evidência de não 4. Evidência de não alergenicidadealergenicidade

5. Estudos em animais5. Estudos em animais

6. Estudos cl6. Estudos clíínicosnicos

7. CONCLUSÕES7. CONCLUSÕES



HS-SPME Extract 

Ovos frescos, congelados ou liofilizados (dissolvido em solução de 
carbonato de potássio).

2 preparações uma com lysozyma outra sem a adição de lisozima ao
vinho está limitada a 500 mg/L.

Albumina de ovo foi caracterizada por SDS-PAGE electroforese e em
paralelo com “Coomassie blue staining”.

IgG reconhece 14 bandas, 3 poderão ser ovalbumina, lizozima e a 
ovotransferrina, aparecem outras bandas desconhecidas.

1. Caracteriza1. Caracterizaçção dos produtos de ovoão dos produtos de ovo



Quantidade de clara de ovo usada é 50-150 mg/L
< de 2% dos vinhos alemães e 11% dos franceses são
tratados com clara de ovo – 100 ton/ano em França.

2. Condi2. Condiçções  de usoões  de uso



3. N3. Nííveis de exposiveis de exposiççãoão

Não há resultados para este item



4. Estudos anal4. Estudos analííticosticos

Testes de ELISA foram efectuados.

4/5 vinhos foi detectado lisozima e albumina. 

1/6 detectou-se albumina (~200µg/L)

400 vinhos – 14 positivos (12/14 eram vinhos tintos)



5. Estudos em animal5. Estudos em animal

Houve reacção alérgica dos animais quer à albumina
quer à lisozima.



6. Estudos cl6. Estudos clíínicosnicos

Determinação da IgE com teste DBPCFC albumina
a 200 mg/L (VB) e 400 mg/L (VT) ou 500 mg/L de 
albumina e de lisozima

5 mulheres na Alemanha e 3 em França foram
recrutadas por terem tido já reacção alérgica a 
vinho. 

1 mulher teve reacção alérgica – prurido eczema e 
eritema



ConsideraConsideraçções finais:ões finais:

Prevalência de reacções alérgicas às proteínas do ovo e 
particularmente à albumina –0.3% da população adulta.

400 vinhos comerciais foram submetidos ao teste de ELISA, 14 tem
resíduos de albumina.

Indivíduos alérgicos a proteína de ovo não estão à espera de ao 
ingerir vinho possam vir a ter reacção alérgica.

8 indivíduos alérgicos ao ovo fizeram testes com vinhos tratados 
com albumina de ovo e 5 tiveram reacção positiva. 



7. CONCLUSÕES7. CONCLUSÕES

Vinhos tratados com produtos do ovo podem
potenciar reacções alérgicas em indíviduos
susceptíveis, nas condições do estudo.



OBRIGADA pela atenção


