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A becslések szerint a népesség kb. 1–2%-a, míg a gyermekeknek 8%-a 

szenved valamilyen típusú élelmiszer-allergiában. Ez ellentétes azzal az álta-
lános felfogással, hogy az élelmiszer-allergia gyakori állapot, amely feltehető-
en 3 személy közül egyet érint. A gyanús élelmiszerek száma és a súlyos re-
akciók gyakorisága gyorsan növekszik. Ezek közül a földimogyoró-allergia kü-
lönös érdeklődést keltett, mivel gyermekeket érint és gyakran súlyos, élethosz-
sziglan tartó reakciókat (néha halálos) eredményez. Az élelmiszerek csupán 
nyolc típusa felelős az élelmiszer-allergiák zömének kiváltásában, amelyek 
között számos növényi eredetű tápanyag van (földimogyoró, dió, búza, szója). 
Egy klinikusokból, immunológusokból, élelmiszer-kutatókból és növénybioló-
gusokból álló EU-hálózat (Portall) vizsgálja a növényi élelmiszer-allergénekkel 
kapcsolatos kérdéseket. Az utóbbi három év folyamán megvitatták ezeknek az 
allergéneknek a térbeli szerkezetét és fizikai–kémiai sajátságait, valamint eset-
leges szerepüket az allergenitás meghatározásában. 

Mi az allergia? 
Az allergia általánosan elfogadott definíciója, hogy olyan túlérzékenységi 

reakciót vált ki, amelynek tünetei hirtelen jelentkeznek és exogén makromole-
kulák – antigének vagy allergének – okozzák. Ez a reakció jelentősen fokozza 
az adott antigén/allergén iránti reaktivitást és érzékenységet – káros egészsé-
gi hatásokat eredményezve –, amelyet leggyakrabban specifikus ellenanyag-
osztály – immunglobulin E (IgE) – közvetít. Ezzel szemben az élelmiszer-
összeférhetetlenségek olyan reprodukálható, nem immunológiailag közvetített 
reakciók, amelyeknek tünetei néha napok múlva jelennek meg (pl. a glutén-
intolerancia szindróma vagy coeliákia). 

Allergiás érzékenyítés 

Az immunválasz megvilágítása céljából az antigént be kell mutatni az 
immunkompetens sejteknek (T-limfociták). Ezt olyan sejtek (makrofágok, 
dendritsejtek, B-limfociták) végzik, amelyek képesek az antigén felvételére, 

 



feldolgozására és a sejtfelszínen egy receptorhoz (II. típusú hisztokompatibili-
tási komplex (MHC)) kötni. Az MHC-molekulákhoz hasonlóan ezek a sejttípu-
sok is kifejeznek fontos, kostimuláló adhéziós molekulákat és ezért antigén-
prezentáló sejteknek (APC) nevezik. Az exogén antigén felvétele után ezek a 
sejtek feldolgozzák azokat, majd a peptidtöredékek szelektíven kötődnek a II. 
típusú molekulák polimorf barázdájában, és a sejtfelszínre vándorolnak. A 
nyálkahártya-makrofágok, ős B-sejtek és dendritsejtek a környéki 
nyirokcsomókhoz migrálnak, ahol az antigénbemutatás végbemegy. Itt az APC 
felületén levő komplex „idegen peptid + saját MHC-molekulát” felismerik a 
CD4+ helper T-sejt receptorai. Ez sok egyéb eseményt vált ki (pl. a B-sejtek 
érése ellenanyag-termelő sejtekké). Hajlamos egyénekben a keletkező im-
munválasz az ún. Th2-válasz alakjában mehet végbe, amely inkább specifikus 
IgE termeléséhez, mint normál IgG-válaszhoz vezet. Még hajlamos 
egyénekben sem indukál IgE-választ a legtöbb fehérjeantigén. 

IgE antigén-determinánsok 

A fehérjén levő helyeket, amelyeket az ellenanyagok felismernek, epitó-
poknak (antigén-determináns) nevezik, ezek lehetnek lineárisak és konformá-
ciósak. Az előbbieknél csak a polipeptid primer szekvenciája vesz részt az el-
lenanyag megkötésében, míg a konformációs epitópok a polipeptidlánc több 
szelvényéből képződnek, amelyeket térben a fehérje háromdimenziós szerke-
zete tart össze. A legtöbb epitóp a természetben valószínűleg konformációs és 
igen nehezen definiálható olyan élelmiszer-allergének esetében, amelyeknek 
természetes fehérjeszerkezete a feldolgozás során sérült. 

Az allergiás reakció 

Az IgE-függő allergiás reakció során az IgE-molekulák Fc-receptorokon 
keresztül kötődnek a szöveti hízósejtek és a vérben levő bazofil fehérjevérsej-
tek felületéhez. Ha az allergén sok IgE-molekulához kapcsolódik, akkor ez sej-
ten belüli választ vált ki, amely degranulációt eredményez, és egyúttal előre 
kialakult farmakológiai mediátorok szabadulnak fel. A mediátorok közé tartoz-
nak olyan vazoaktív (érre ható) aminok (pl. hisztamin), amelyek fokozzák az 
erek áteresztőképességét, értágulást, hörgőgörcsöt és nyálkaelválasztást 
okoznak. A keletkező másodlagos mediátorok közé tartoznak a leukotriének, a 
prosztaglandin D2 és a kemotaktikus mediátorok, amelyek vonzerőt gyakorol-
nak a vérsejtekre – különösen az eozinofilekre és bazofilekre –, hogy a reakció 
helyére vándoroljanak. Néhány óra múlva az aktivált hízósejtek különböző 
citokineket (IL-3, IL-5, GM-CSF) termelnek, amelyek gyulladáskeltő aktivitású-
ak. Hasonló citokineket termelnek a Th2-limfociták, amelyeket az allergén 
egyidejűleg aktivál. A reakció késői szakaszában sejtes infiltráció és számos 
mediátor felszabadulása észlelhető. 

 



 

Az expozíció útja élelmiszer-allergének iránti 
érzékenyítés során 

Általánosan elfogadott, hogy a klasszikus élelmiszer-allergének (tej, tojás, 
földimogyoró, hal) iránti érzékenyítés a gyomor- és bélrendszer útján történik. 
Csecsemőknél feltételezhető, hogy a bél fejletlensége fontos tényező az érzé-
kenyítés szempontjából. Ennek alátámasztására kimutatták, hogy az élelmi-
szer-allergének iránti érzékenyítés évi arányszáma (új esetek/év) az 2 éves 
kori 10%-ról 6 éves korban 3%-ra csökken. Emellett a belélegzett allergének 
iránti érzékenyítés gyakorisága az 1 éves kori 1,5%-ról 6 éves korban 8%-ra 
növekszik. A felnőtt korban jelentkező élelmiszer-allergiát belélegzés okoz- 
hatja. 

Világos, hogy élelmiszer-allergia típusokat belélegzett allergének – pl. 
pollen – váltanak ki. Klinikailag részletesen leírták, hogy a nyírfapollenre aller-
giás betegeknél orális viszketés, ajakduzzadás és -ödéma, valamint gégeödé-
ma (orális allergiás szindróma) jelentkezik, ha friss gyümölcsöt, diót és nyers 
zöldséget fogyasztanak. Általános tünetek – csalánkiütés, érödéma, asztma 
vagy anafilaxiás sokk – is előfordulhatnak. Ezeknek a betegeknek Bet v 1 vagy 
Bet v 2 (profilin) iránt specifikus IgE-jük van (nyírfapollen-allergének). Fekete 
üröm és/vagy fűpollen iránti kísérő érzékenyítés is gyakran észlelhető, amely 
rendszerint megelőzi az élelmiszer-allergiát. Feltételezhető, hogy az eredeti 
érzékenyítés inkább a légzőrendszeren, mint a bélcsatornán keresztül ment 
végbe. Azonban a beteg vérében levő specifikus keresztreagáló ellenanyagok 
nem jelzik, melyik volt előbb, a pollen- vagy az élelmiszer-allergia. Szerológiai 
vizsgálatok azt mutatták, hogy az allergiás betegek esetében inkább a légző-
szervi, mint a bélcsatornán át történő érzékenyítés fordul elő. 

Nem minden gyümölcsallergia magyarázható pollen iránti keresztreakci-
ókkal. Leírták, hogy almában és őszibarackban levő, aspecifikus lipidtranszfer 
fehérjék (LTP) olyan klinikailag fontos allergének, amelyek nem mutatnak ke-
resztreakciót pollennel. Az LTP-k stabilabbak, mint a Bet v 1 keresztreagáló 
allergének, így valószínűleg az LTP-k a gyomor/bélrendszer útján allergi-
zálnak. 

Növényi élelmiszerek fehérjeallergénjei 
Az emberek által fogyasztott növényi szövetek rendkívül sok fehérjét tar-

talmaznak, ezek közül számos kis mennyiségben vagy átmenetileg van jelen. 
A molekuláris elemzések szerint 4500–8000 gén fejeződik ki a fejlődő búza-
magban, és csak 1700 fehérjét azonosítottak kétdimenziós elektroforézissel. 
Ennek a keveréknek a bonyolultsága megnehezíti izolálásukat és jellemzésü-
ket, amely csak néhány komponens (nagy mennyiségben jelen levő vagy fon-
tos biológiai–funkcionális sajátságokkal rendelkező) esetében sikerült. Azon-
ban az utóbbi néhány évben robbanásszerűen megnőtt a rendelkezésre álló 



 

információk mennyisége, amit a kiterjedt genom- és mRNS-szekvenálás 
eredményezett. Számítógépes módszerekkel összehasonlíthatók az amino-
sav-szekvenciák és a fehérjék szerkezete, amelynek alapján meghatározhatók 
a növényi fehérjék szerkezeti és evolúciós összefüggései, beleértve a fonto-
sabb allergéneket. 

Növényi élelmiszer-allergének adatbázisa 

A Protall-vizsgálat elősegítésére létrehoztak egy adatbázist a növényi 
élelmiszer-allergénekre vonatkozó információkból. Ebbe a rendszerbe a kö-
vetkező kritériumoknak megfelelő allergének kerültek: 

– A növényi allergén olyan antigén, amely egy IgE-közvetített választ  
vált ki. 

– Fontos allergén az olyan fehérje, amellyel szemben egy legalább 10 al-
lergiás személyből álló csoport >50%-a ad IgE-választ. 

Valamely allergén katalógusba való sorolásának minimális kritériuma: 
– molekulasúlyának ismerete, 
– társult allergiás reakció bizonyítéka legalább három betegnél (kettős 

vak placebós kísérlettel) vagy anafilaxiás reakió a kérdéses élelmiszer 
hatására. 

Az adatbázisban szereplő, eddig azonosított élelmiszer-allergéneket az  
1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 
Fontosabb növényi élelmiszer-allergének  

tulajdonságai 
 

Allergén Allergén jelölése Molekulasúly Funkció és stabilitás 
Keresztreagáló élelmiszer-allergének (érzékenyítés az allergén belégzésével) 

Bet v 1 nyírfapollen-
allergén homológia 

alma (Mal d 1); kajsziba-
rack (Pru ar 1); cseresz-
nye (Pru av 1); körte (Pyr 
c 1); sárgarépa (Dai c 1); 
zeller (Api g 1); mogyoró 
(Cor a 1,0401) 

16 000–17 000 funkció ismeretlen, a PR-
10 antipatogén fehérjék 
tagja 

Profilinek cseresznye (Pru av 4); 
körte (Pyr c 4); földimo-
gyoró (Ara h 5); szójabab 
(Gly m 3); zeller (Api g 4) 

14 300–15 000 oktinkötő fehérje 

Thaumatinszerű fehérjék alma (Mal d 2); cseresz-
nye (Pru av 2) 

33 500 a membránfehérjékhez 
kötődve sejtoldódást 
okoznak; a PR-5 
antipatogén fehérjék tagja 

 



 

Az 1. táblázat folytatása 
 

Allergén Allergén jelölése Molekulasúly Funkció és stabilitás 

Keresztreagáló élelmiszer-allergének (érzékenyítés az allergén belégzésével) 

Izofalvon-reduktáz körte (Pyr c 5) 32 000 a növény másodlagos 
anyagcseréjében részt 
vevő enzim 

Cisztein-proteáz kivi (Act c 1) 30–34 000 aszpartil-proteáz 

Kitináz (II. osztály) avokádó (Prs a 1); banán 
(Mus p 1.1 és 1.2); fehér-
répa (Bra r 2); gesztenye 
(Cas s 1) 

 a gombasejtfal kitinjét 
lebontó enzim, amely a 
PR-3 antipatogén fehér-
jékhez tartozik 

    

Gyomor/bélrendszeren át érzékenyítő allergének: prolaminok 

Gabona-prolaminok  α- és γ-gliadin; kis mól-
súlyú glutenin 

30–55 000 magban raktározott fehér-
jék 

α-Amiláz-inhibitorok árpa (Hor v 1 CMb); rizs 
(RAP); rozs (Sec c 1); 
búza 

15–16 000 gombák és rovarok α-
amilázát gátolja; növény-
védelem 

Aspecifikus lipidtranszfer 
fehérjék (ns LTP-k) 

alma (Mal d 3); sárgaba-
rack (Pru ar 3); szilva 
(Pru d 3); őszibarack (Pru 
p 3); kukorica (Zea m 14) 

9000 valószínűleg részt vesz a 
szuperin monomerek 
szállításában a kutin 
bioszintézise során 

2S Albuminok brazildió (Ber e 1); földi-
mogyoró (Ara h 2,6,7); 
dió (Jug e 1); ricinusmag 
(Ric c 1); sárgamustár 
(Sin a 1); keleti mustár 
(Bra j 1); szezám (Ses i 1) 

9000–17 000 (a 
prekurzort gyakran egy 
3000-es és egy >9000-es 
alegységgé dolgozzák fel) 

magban raktározott  
fehérjék 

Kupincsoport 

11S Glubulinok földimogyoró-arachin (Ara 
h 3,4); szójabab-glicinin 

~50–60 000; a prekurzor 
transzláció után kettéha-
sad egy diszulfiddal kap-
csolt 20 000-es és 30–
40 000-es, hexamerekbe 
rendeződött alegységekre 

magban raktározott  
fehérjék 

7S Globulinok földimogyoró (Ara h 1); 
dió (Jug r 2), szójabab  
β-konglicinin; lentil 

~50–70 000 alegységek, 
gyakran glikoziláltak, 
trimerekben elrendeződve 

magban raktározott  
fehérjék 



 

Gyomor/bélrendszer útján érzékenyítő fehérje  
allergének 

Ezeknek az allergéneknek a túlnyomó része három csoportba sorolható: 
prolaminok, kupinok és cisztein-proteázok családja. 

A prolamincsaládot 1985-ben definiálták és a gabonafélék alkoholban ol-
dódó raktárfehérjéit tartalmazza. Fontosabb előfordulások: búza, árpa, rozs, 
zab, kukorica, cirok, köles. Ebben a családban mégsem a prolaminok a legfon-
tosabb allergének, hanem három rokon fehérjecsoport: 2S raktáralbuminok, 
aspecifikus lipidtranszfer fehérjék (nsLTF) és a gabona α-amiláz és/vagy 
trinzin inhibitorai. A 2S raktáralbuminok sok kétszikű magjában előfordulnak, a 
fő allergénkomponensek pedig a mustárban, repcemagban, ricinusmagban, 
dióban, napraforgóban, szezámban, földimogyoróban és gyapotmagban talál-
hatók. 

Az nsLTP-k még elterjedtebbek, mint a 2S albuminok és száznál több 
szekvencia található magvakban, gyümölcsökben és növényi szövetekben, a 
legfontosabb allergizáló alakok őszibarackban, almában és kukoricában for-
dulnak elő. Bár a fő érzékenyítő út a gyomor/bélrendszer, a hasonló allergé-
nek jelenléte pollenben arra utal, hogy az allergizálás a tüdőn át is történhet. 

A gabona α-amiláz inhibitorai szintén a tüdőn (pékek asztmája) vagy a 
gyomor/bélrendszeren keresztül érzékenyítenek. Ebben a csoportban a leg-
jobban jellemzett allergének a rizs α-amiláz inhibitorai. 

Bár a felsorolt allergének szekvenciái korlátozott hasonlóságot mutatnak, 
valamennyi kis molekulájú (Mr ~7000–16 000) és láncközötti diszulfidkötéseket 
tartalmaz. Mindhárom fehérjecsoportnak védőszerepe is van kártevőkkel és 
kórokozókkal szemben, legalábbis egyes szövetekben és fajokban. 

A kupinok igen eltérő fehérjecsoportot alkotnak, zömében baktériumokból 
és növényekből származnak, amelyek két, rövid, konzervált szekvenciamo-
tívumot tartalmaznak. Közös bázisszerkezeti jelleget mutatnak – egy kétszálú 
α-helix domént –, amelyből a „kupin” név ered (latinul kád, hordó). A leginkább 
vizsgált kupinok a 7S és 11S globulin raktárfehérjék, amelyek igen elterjedtek 
az egy- és kétszikű növények magjaiban. Mindkét fehérjecsoport valószínűleg 
egy ősi kupindomén megkettőződése során jött létre, így bikupinoknak nevez-
hetők. 

A tipikus 7S globulinok három alegység (Mr kb. 50 000) trimer komplexei, 
míg a 11S globulinok általában hexamerek (Mr 60 000-es alegységek), ame-
lyekből proteolitikus hasítás útján savas és bázikus láncok keletkeznek, és 
egyetlen diszulfidkötés által együtt maradnak. A két globulintípus alegységei 
hasonló háromdimenziós szerkezetet mutatnak. A fontosabb allergének a 7S 
szójababglobulin, földimogyoró, dió, lencse és a 11S-globulinok földimogyoró-
ban, szójababban, mogyoróban, valamint a bors germinje (csírázásspecifikus 
fehérje). 

 



 

A 7S/11S globulinok nagyon eltérnek a 2S albuminok /nsLTP/ gabona in-
hibitoroktól, mivel nagyobb a tömegük és nem tartalmaznak láncon belüli di-
szulfidkötéseket. Hasonlóképpen valamennyi prolamincsoportba tartozó 
allergén kapcsolódik vagy társul lipidekhez, míg a 7S globulinalegységek 
glikozilálódhatnak. Azonban mindezek a fehérjék szokatlanul stabilak denatu-
rálódással és proteolízissel szemben, ami kapcsolatban lehet allergenicitá-
sukkal. 

A ciszteinproteázok (más néven C1 vagy papainszerű) családját eredeti-
leg azzal a feltételezéssel azonosították, hogy konzervált Gln-, Cys-, His- és 
Asn-maradványokat tartalmaz az aktív helyén és exo- és/vagy endopeptidáz 
aktivitást mutató peptidázok is előfordulnak. A pro- és eukariótákban levő C1 
proteázok általában lizoszómálisak vagy szekrétumok, amelyek egy előfehér-
jeként szintetizálódnak, és az enzimaktiválódáshoz szükséges a propeptid 
proteolitikus hasítása. Számos növényi folyamatban részt vesznek (öregedés, 
raktárfehérjék emésztése csírázáskor, kórokozók elleni védelem). A cisztein-
proteáz allergéneket azonosították kiviben és szójababban. 

Élelmiszer-allergének keresztreagáló belélegzett  
allergénekből 

Az élelmiszer-proteinek egy igen különleges csoportja belélegzés útján 
válhat allergénné. Ezek két csoportba oszthatók attól függően, hogy az érzé-
kenyítés pollen vagy latex útján történik. 

A Bet v 1 a feltételezett növényi védőfehérjék (PR-10) egy csoportjával 
kapcsolatos, és számos gyümölcs (alma, cseresznye), zöldség(zeller, sárga-
répa) fogyasztásakor reakciót vált ki. Ezzel szemben a második legfontosabb 
pollenallergén a Bet v 2 egy profilin, amelynek fehérjéi a sejtek vázának 
aktinjához kötődnek. Allergiás reakciókat váltanak ki a mogyoró, földimogyoró, 
szójabab, zeller és körte fehérjéi. 

Bár a PR-10 fehérjék biológiai szerepe még nem tisztázott, feltehetően 
védekező funkciójuk van, mivel a fehérjék számos spektrumának részét képe-
zik (ún. patogenezissel kapcsolatos vagy PR fehérjék), amelyek fertőzés vagy 
károsodás hatására szintetizálódnak a növényekben. Két másik PR-típusú fe-
hérje belélegzése latexből ugyancsak allergiát vált ki. Ezek: a PR-2/Hev b 2 
(β1,3-glukanáz) és a PR-3/Hev b 6 (II. osztályba tartozó kitinázok), amelyek 
keresztreakciót okoznak avokádóval, gesztenyével, banánnal, fügével, kivivel. 
Egy további típus a PR-5, amely az édes taumatinfehérjével rokon és fontos 
allergén almában, cseresznyében. 

Figyelemre méltó, hogy egyetlen fontosabb allergén sem felel meg azok-
nak az enzimeknek és szerkezeti fehérjéknek, amelyek felelősek a sejt műkö-
déséért. Bár a fehérjegyakoriság lehet az allergenicitás meghatározásának 
egy tényezője, de nem az egyetlen, mivel a világon leggyakoribb fehérjét, a 
ribulóz-bifoszfát-karboxiláz/oxigenáz (rubisco) fotoszintetikus enzimet sosem 



 

azonosították mint allergént. Ezért valószínű, hogy számos egyéb faktor szin-
tén hozzájárul az allergenicitáshoz (pl. stabilitás alacsony pH-n és proteolí-
zissel szemben, lipidkötési képesség). 

Hogyan segítenek ezek az ismeretek? 
Javított biztonsági értékelés 

Az új tápanyagok (beleértve a géntechnikailag módosított szervezeteket, 
GMO-kat is) és új feldolgozási technológiákkal gyártott élelmiszerek allergén 
kockázatainak megítélésével járó egyik nehézség az, hogy nincs megfelelő 
állatmodell az allergenicitás vizsgálatához. Az előrejelzési folyamatot tovább 
nehezíti a molekuláris bázis hiányos ismerete a rendellenes IgE-válaszok ki-
alakulásával kapcsolatban, élelmiszer-allergia során. Ezért egy döntési fa 
megközelítést javasoltak a FAO/WHO szakértői tanácskozásán (2001). Jelen-
leg nem ismerjük az összes tulajdonságot, amelynek hatására egy fehérjéből 
élelmiszer-allergén lesz, és egy ismeretlen fehérje szerkezete alapján hatá-
rozható meg ennek allergenicitása. A döntési fa elsődlegesen az allergén-
szerkezet közvetlen vagy közvetett összehasonlításán alapszik. 2002-ben a 
döntési fa módszer helyett egy integrált, fokozatos megközelítést javasoltak, 
amely figyelembe veszi a különböző típusú információkból származó hiányos-
ságot, mivel egyetlen kritérium nem elegendő az ellergenicitás előrejelzésé-
hez. Azonban gyakorlati szempontból valószínűleg a döntési fa elmélet to-
vábbra is értékes lesz kutatástervezés és kockázatbecslés alátámasztása ese-
tében. 

Először a WHO/FAO azt javasolta, hogy az „új” fehérje szekvenciáját ösz-
sze kell hasonlítani az összes ismert allergénével és a keresztaktivitás akkor 
valószínű, ha >35%-os homológia mutatható ki. Az ilyen összehasonlítást 
kombinálni kell más meggondolásokkal (a fehérje forrása és stabilitása emész-
tés és feldolgozás során). Az így azonosított, feltételezett allergéneket ezután 
igazolni kell megfelelő ellenanyagokkal (emberi vagy állati), a potenciális 
keresztreaktivitás bizonyítására. Ha összefüggés nem mutatható ki, akkor az 
új fehérjéket tesztelni kell jól definiált emberi allergiás savók paneljével szem-
ben mutatott reaktivitás szempontjából. Így meghatározható, hogy az új fehér-
jének van-e olyan IgE-epitópja, amely azonos a kapcsolatos belélegzett vagy 
élelmiszer-allergénekkel. Az élelmiszer-allergenicitás mechanizmusának tisz-
tázatlansága miatt a célzott szérumvizsgálat pozitív előrejelezhetősége bi-
zonytalan, ami megnehezíti a kockázatbecslést. Ezért azt javasolták, hogy ha 
egy fehérje negatívnak bizonyul a szerológiai vizsgálat során, akkor állatmo-
dellen kell tesztelni, és meg kell határozni a pepszinrezisztenciáját. 

Ezzel kapcsolatban megoldandó probléma: „okozhat-e a gén vagy egy új 
fehérje forrása allergiás reakciót?” Bár közismert, hogy néhány élelmiszer ké-
pes allergiás reakciókat kiváltani, sok közlemény foglalkozik valamennyi táp-



 

anyag allergénjeivel. A Protall-társaság összeállított egy kutatható adatbázist, 
amely biokémiai és klinikai információkat tartalmaz a növényi élelmiszer-
allergénekre vonatkozólag, amelyek részt vesznek a klasszikus IgE-indukált 
túlérzékenységi reakciókban. A jegyzék kb. 77 allergént tartalmaz 48 növény-
fajból. 

A homológiavizsgálatok másik fontos forrása az allergénszekvencia-
adatbázis. Az itt található szekvenciákon alapuló homológkeresési stratégiák 
alkalmazásával azonosíthatók azok az allergének, amelyekre jellemző: 

1. Magas szintű homológia az allergenicitás megtartásával. A homológia-
kutatás igen hatékony a keresztreagáló allergének azonosítására. 

2. Magas szintű homológia az allergenicitás megtartása nélkül. 
3. Alacsony szintű homológia az allergenicitás megtartásával. 
A növényi fehérjecsoportok közötti összefüggések igen fontosak a hason-

lóság hiányának kimutatásakor az „új” fehérje és ismert allergének között, ami 
szükséges az új fehérje fogyasztásra való elfogadása esetében. Új fehérje an-
nak alapján is értékelhető, hogy tagja-e olyan növényi fehérjecsoportnak, 
amely nagy mennyiségű élelmiszer-allergént tartalmaz (pl. kupin, prolaminok). 
Egy ilyen megközelítéssel megoldhatók azok a problémák, amelyek kisfokú 
homológiát, valamint megtartott háromdimenziós szerkezeteket és funkciókat 
mutatnak (pl. a kupinok csoportja). A módszer kiterjeszthető más fehérjecso-
portokra is, amelyek sok allergénnel rendelkeznek. Ilyen pl. a lipokalin család, 
amelyhez számos belélegzett allergén, valamint a tehéntej β-laktoglobulinja 
tartozik. 

Csökkentett allergénhatású  
élelmiszerek 

Az élelmiszergyártás célja az allergenicitás csökkentése az allergének ir-
reverzibilis eltávolításával vagy az antigénszerkezet módosításával úgy, hogy 
az immunrendszer már ne ismerje fel az allergén epitópokat. Azonban a „fel-
dolgozási mellékhatások” elfogadhatatlan érzékelési károsodásokat (pl. szín 
vagy íz) vagy a kívánt feldolgozási sajátságok elvesztését (pl. duzzadási visel-
kedés, a liszt sütési tulajdonságai) okozzák. Így a legalkalmasabb technológia 
a nyersanyagjellegek és a termékspecifikációk alapos vizsgálatától függ. Ezek 
a műszaki megközelítések jelenleg még főleg empirikusak. 

Termikus feldolgozás hatásai  
az allergenicitásra 

Míg az élelmiszer-allergén (LTP-k, globulin raktárfehérjék) igen hőstabil, 
mások – különösen, amelyek a pollen–gyümölcs/zöldség keresztreagáló aller-
giaszindrómával kapcsolatosak – inkább hőérzékenyek. Ezek hatékonyan de-



 

naturálhatók és allergénaktivitásuk hőkezeléssel megszüntethető. Ez a hőér-
zékenység azonban nem egyenértékű a Bet v 1 allergéncsoport különböző 
tagjaiban. 

A földimogyoró-allergének IgE-kötő kapacitása csökken sült vagy főtt ál-
lapotban a szárazon pörkölt mogyoróhoz viszonyítva. Ebben valószínűleg sze-
repet játszik a Maillard-reakcióval kapcsolatos neoallergének képződése. A 
földimogyoró-allergia jóval elterjedtebb az USA-ban, mint Kínában, ami felte-
hetően az eltérő fogyasztási mintával kapcsolatos. 

Enzimes feldolgozás 
A nyersanyagok biokémiai (enzimes) feldolgozása szintén elősegítheti az 

allergenicitás megszüntetését. Előfeltétele a kielégítő érintkezés az allergén 
(epitóp) és az enzim között, és a minőséget vagy feldolozást befolyásoló nem-
kívánatos mellékhatások megfelelő szabályozása. Néhány esetben a proteo-
litikus feldolgozás elégtelen az allergenicitás csökkentésére. Ennek az lehet az 
oka, hogy a proteázok és allergének rosszul érintkeznek az élelmiszer-
mátrixban vagy hiányoznak specifikus proteázok. Azonban a búzaliszt prola-
minjainak allergenicitása csökkenthető bromelainproteázzal való kezeléssel, 
amely felbontja az IgE-epitópot (Gln-Gln-Gln-Pro-Pro) a prolinmaradványok 
közelében, valamint bakteriális kollagenáz is alkalmazható. Ennek során nem 
csökken a funkcionális teljesítmény. Másik példa a hipoallergén rizs készítése 
kétlépcsős eljárással, aktináz alkalmazásával, miközben a rizsszemek kielégí-
tő textúrát tartanak meg. Ezenkívül oxidáló enzimeket is alkalmaznak az 
allergén-reaktivitás csökkentésére bizonyos élelmiszerekben (pl. alma). 

Új feldolgozási technológia  
és élelmiszer-allergenicitás 

Az új technológiák kidolgozása során előtérbe került a nagynyomású ke-
zelés – a hőkezelés alternatívájaként – az allergén konfigurációjának megvál-
toztatása, és így az allergénaktivitás csökkentése céljából. Egy csökkent aller-
génpotenciállal rendelkező rizstermék már a piacon van Japánban, amelyből 
nagynyomású kezeléssel távolítják el az allergén fehérjéket (100–400 MPa). 
Azonban egyedül a nyomással való allergéneltávolítás nem kielégítő, de 
proteolitikus enzimek jelenlétében teljessé tehető. 

Várható irányzatok 
A növényi élelmiszer-allergének közös szerkezeti sajátságainak jobb 

megértése lehetővé fogja tenni annak vizsgálatát, hogy ezek a tulajdonságok 
szerepelnek-e az allergénpotenciál meghatározásában. Meg kell határozni, 



 

hogy az allergén szerkezeti jellegei és tulajdonságai szerepet játszanak-e az 
allergenicitás meghatározásában. Ez úgy érhető el, hogy az immunrendszer 
allergénexpozícióját maximálják vagy az allergének saját képességét használ-
ják ki IgE-válasz kiváltására. Ezzel jobb módszerek és megközelítések alakít-
hatók ki új élelmiszerek allergénkockázatának megállapításához. Emellett ja-
vul az az élelmiszer-feldolgozási lehetőség, amellyel csökkenthető az élelmi-
szerek allergén jellege. Az allergénszerkezet és az immunrendszerrel való 
kölcsönhatás jobb megismerése során fejleszthető az allergiás betegségek 
diagnózisa és kezelési módszerei. Jelenleg az in vitro diagnosztikai eljárások 
nem képesek megadni az élelmiszer-allergia világos, egyértelmű diagnóisát. 
Az időigényes és bonyolult diagnosztikai módszerek csak korlátozott számú 
központban végezhetők Európában. A diagnosztikához használt allergénpre-
parátumok stabilitásának javítása és a potenciális allergének immunrendszer-
re gyakorolt hatásának tisztázása kétségtelenül a diagnosztikai eszközök  
új generációjának kialakulását eredményezi. Ezek lehetővé fogják tenni  
az élelmiszer-allergének gyorsabb, hatékonyabb diagnózisát nagyobb populá-
cióban. 

Jelenleg az élelmiszer-allergiás egyének esetében csak egy terápia al-
kalmazható: a szelektív étrend, amely sok nehézséget jelent a súlyosan aller-
giás számára. A szociális költségek nehezen állapíthatók meg, de szükséges 
az allergiás és családja állandó felügyelete, az allergént tartalmazó élelmisze-
rek címkézése és az élelmiszeripari folyamatok folyamatos ellenőrzése. Az 
élelmiszer-allergológiai kutatás fő feladata hatékony terápiák keresése, az ál-
lapot enyhítése és a tünetek súlyosságának csökkentése. Olyan allergénszár-
mazékokat kell kidolgozni, amelyek immunterápiás célra alkalmasak és kisebb 
kockázatal járnak káros reakciók (anafilaxia) kiváltásával kapcsolatban. 

 
(Dr. Pálfi Ágnes) 
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