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1. Összefoglalás

Az élelmiszeripari innovációk sikerének egyik alapkövetelménye a termékek bizton-
ságosságának garantálása. Ezért az új élelmiszerek csak egy széles körű biztonsá-
gi értékelés alapján történő engedélyezést követően kerülhetnek piaci forgalomba az 
Európai Unió területén. Ez az értékelés az élelmiszerallergiás fogyasztók biztonsága 
érdekében kiterjed az új termékek potenciális allergén hatásainak vizsgálataira is. A je-
lenleg rendelkezésre álló kockázatbecslési stratégiát – amelynek alapja a genetikailag 
módosított növények allergén kockázatbecslésére alkalmazott módszertan – sikere-
sen alkalmazták olyan új élelmiszereknél, melyek fehérjetartalmából adódóan felmerült 
az allergén hatás kockázata. A jelenlegi stratégia jól alkalmazható olyan esetekben, 
amikor ismert a fehérje forrása, azonban új fehérjeforrások nemvárt allergén hatásai 
nem minden esetben becsülhetők. Napjainkban már merültek fel új fejlesztési irányok, 
melyeket egyes kutatásokban eredményesen alkalmaztak pl. rovarfehérjék allergén 
hatásának vizsgálataira. E cikk a módszertan nehézségeit és ezek kiküszöböléseit cél-
zó törekvéseket foglalja össze, valamint példákat mutat már engedélyezett új élelmi-
szerek és élelmiszer-összetevők allergén kockázatbecslésére. 

Kulcsszavak: új fehérjék; új élelmiszerek; allergének 

2. Bevezetés

A globális népességnövekedés miatt a világ népes-
ségének élelemmel való ellátása már a közeljövőben 
kihívások elé néz. Emiatt kiemelkedően fontos fe-
hérjeszükségletünk biztosításának kérdése, melyre 
megoldásként kínálkozik egyes alternatív és fenntart-
ható proteinforrások (pl. repcemag, rovarok) felhasz-
nálása. Új fehérjék élelmiszer-láncba történő beve-
zetése azonban újabb, nem várt allergén kockázatot 
jelenthetnek az egyre növekvő számú az allergiás 
népesség számra. Amíg az allergiás megbetegedé-
sek népegészségügyi problémát jelentenek, addig 
az allergén kockázat előrejelzése a kutatók számára 
jelent kihívást. 

3. Az élelmiszer allergiák gyakorisága és az aller-
giát kiváltó főbb élelmiszerek

Világszerte a gyermekek 8 %-át, a felnőttek közel 5%-
át érinti valamilyen élelmiszer allergiás megbetegedés 
[1]. Ezek gyakorisága folyamatosan növekvő tenden-
ciát mutat [2]. Az allergiás esetek döntő többségét 
korábban tehéntej, tyúktojás, földimogyoró, diófélék, 
szója, búza, rákfélék és halak okozták, melyeket ún. 

„nagy nyolcak”-nak („big eight”) nevezték. Napjaink-
ra a főbb allergének listája már 14-re bővült. Ehhez a 
listához tartoznak a puhatestűek, a zeller, a mustár, 
a szezámmag, a csillagfürt és a szulfitok. A növekvő 
esetszámot az is magyarázhatja, hogy egyre többféle 
élelmiszer kerül mindennapi étrendünkbe – például 
egyes egzotikus gyümölcsök vagy tenger gyümölcsei 
– továbbá gyakran új termékek is kerülnek a fogyasz-
tók asztalára. Az 1990-es években terjedt el például 
a csillagfürt glutén-mentes sütőipari termékekben 
történő felhasználása. A glutén-érzékeny fogyasztók 
számára a csillagfürtből készült liszt alternatív meg-
oldást jelent a búzaliszt helyettesítésére, ugyanakkor 
másoknak a csillagfürtben lévő fehérjék okozhatnak 
allergiás panaszokat. Csillagfürt tartalmú élelmiszer 
fogyasztásával a földimogyoróra allergiás egyének-
nél keresztreakciókra lehet számítani, ugyanis a két 
növény rendszertanilag rokonságban áll egymással, 
ezért a bennük lévő allergén fehérjék egymáshoz ha-
sonló szerkezetűek. Az Európai Élelmiszerbiztonsá-
gi Hatóság (EFSA) 2005-ben kiadott szakvéleménye 
szerint csillagfürt vagy csillagfürt tartalmú élelmiszer 
fogyasztása a földimogyoró allergiások 30-60%-ánál 
kockázatot jelent a keresztallergia miatt [3]. 
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2006-ban az EFSA a puhatestűekkel (haslábúak, 
kéthéjú kagylók, fejlábúak) kapcsolatosan adott ki 
szakvéleményt, melyben megállapította, hogy pu-
hatestűek fogyasztása rákfélékre és halászati termé-
kekre allergiások számára is kockázatot jelent, mivel 
rákfélék fő allergén fehérjéje, az ún. tropomiozin, a 
puhatestűekben is kimutatható [4].

4. Az élelmiszer allergiáról

Az élelmiszer allergia immunrendszerünk túlzott re-
akciója egy többnyire ártalmatlan anyaggal. Ezt a 
túlérzékenységi (hiperszenzitivitási) reakciót ún. aller-
gén anyagok váltják ki, melyek legtöbbször fehérjék 
és csak az arra érzékeny egyénekben idéznek elő al-
lergiás immunválaszt. Az immunválasz alapján meg-
különböztetünk azonnali („IgE-mediált”) és késlelte-
tett („nem-IgE-mediált”) túlérzékenységi reakciókat. 
Előbbi esetben ún. allergén-specifikus IgE (immun- 
globulin E) ellenanyagok termelődnek az allergén fe-
hérjék ellen [5], [6]. Az élelmiszer allergiák nagy része 
IgE mediált immunreakció, melynek két fázisa van. 
Az első fázis egy érzékenyítési szakasz, melynek so-
rán az allergénnel való első találkozás a szervezetben 
kiváltja az ellenanyag termelődést. A mechanizmus 
második fázisa az, amikor a szervezet ismételten 
találkozik az allergénnel. Ilyen esetben az allergén 
fehérje és az ellene termelt IgE ellenanyag kapcso-
lódásának hatására mediátoranyagok (pl. hisztamin, 
leukotriének, prosztaglandinok) szabadulnak fel. 
Ezek a vegyületek a vérbe és a szövetekbe kerülve 
gyulladást váltanak ki, hatásukra megnő a vérellátott-
ság az adott területen és így megjelennek az allergi-
ás tünetek [6]. Az allergia leggyakrabban bőrtünetek 
(kiütés, pirosodás, ekcéma), légzőszervi tünetek (orr-
folyás, asztma, rhinitis) és emésztőrendszeri tünetek 
(hasmenés, puffadás) formájában jelentkezik. Az IgE 
mediált allergiák esetében a tünetek az élelmiszer el-
fogyasztása után azonnal, vagy legfeljebb 2 órán be-
lül kialakulnak, amelyek egy enyhe csalánkiütés vagy 
akár a legsúlyosabb, anafilaxiás roham formájában is 
jelentkezhetnek.

Ismert bizonyos allergének keresztreakciója is, ami-
kor egy adott élelmiszerre érzékeny egyén egy másik 
élelmiszer elfogyasztása után is allergiás tüneteket 
tapasztal. Ezt keresztallergiának nevezzük, melynek 
oka, hogy a különböző élelmiszerekben lévő fehérjé-
ket szerkezeti hasonlóságuk miatt az immunrendszer 
hasonló allergén tulajdonságúnak ismeri fel és azok 
ugyanolyan ellenanyag termelődését váltják ki. A ke-
resztreakció létrejöttéhez a két fehérje között legalább 
70% szerkezeti megfelelésnek (homológiának) kell 
fennállnia az allergén fehérjék aminosav-szekvenciá-
jában [7]. Legtöbbször zöldségek és gyümölcsök és 
bizonyos pollenek között jön létre kereszreakció. A 
jelenség jellemző példája az, amikor pollenérzékeny 
egyének számos gyümölcs (pl. alma, szilva, kiwi) el-
fogyasztásával is allergiás tüneteket produkálnak. A 
parlagfűre allergiásoknál sok esetben görögdinnye 
fogyasztásakor jelenik meg a keresztallergia. 

Léteznek ún. nem IgE-mediált immunreakciók, ame-
lyeknél nem mutatható ki IgE ellenanyag termelődés 
és elsősorban a gasztrointesztinális rendszert érin-
tik szub-akut vagy krónikus módon. A tünetek az 
IgE-mediált allergiához képest később, az élelmiszer 
elfogyasztása után 2-48 órán belül jelentkeznek. Eb-
ben az esetben a tünetekért nem az IgE ellenanyagok 
termelődése felelős, hanem az ún. T-sejtek szabadí-
tanak fel gyulladáskeltő mediátoranyagokat. Ilyen 
például a cöliákia (lisztérzékenység) vagy a fehérjék 
által indukált enterokolitisz.  

A klasszikus élelmiszer allergiát legtöbb esetben fe-
hérjék váltják ki, de egyes adalékanyagok, mint pél-
dául a tartrazin, glutamát és szulfitok is okozhatnak 
allergiás reakciókat, azonban ezek immunológiai hát-
tere és mechanizmusa – ismereteink szerint – még 
nem tisztázott [8].

Az allergia egyetlen hatékony kezelése egyelőre egy 
olyan diéta betartatása, mely az étrendből kizárja az 
allergiát kiváltó élelmiszert. Emiatt fontos, hogy az 
allergiával élő egyének megfelelően tájékozódhassa-
nak az allergiát okozó termékek vagy összetevők je-
lenlétéről az élelmiszerek címkéjén, illetve a vendég-
látóhelyek étlapjain. A megfelelő információk birtoká-
ban a számukra – allergia szempontjából – bizton-
ságos élelmiszereket választhatják. A termékek biz-
tonságosságát, – így az allergén kockázat kizárását 
vagy az arra történő figyelmeztetést – a fogyasztók 
egészségének védelme érdekében a termékek előál-
lítójának garantálnia kell, amely kiemelkedő jelentő-
ségű lehet az új élelmiszerek esetében az esetleges, 
nem várt allergén hatások miatt. 

5. Új élelmiszerek 

Az Európai Unió területén forgalomba hozni kívánt 
olyan új élelmiszereknek vagy új élelmiszer-összete-
vőknek, melyeknek 1997. május 15-e előtti jelentős 
mértékben történő biztonságos fogyasztásáról nem 
állnak rendelkezésre adatok, az arra vonatkozó jog-
szabály (258/97/EK rendelet, majd 2018. január 1-től 
a 2015/2283/EU rendelet) értelmében részletes élel-
miszerbiztonsági értékelésen kell átesniük, így azok 
egy szigorú engedélyezési eljárást követően hozha-
tók csak forgalomba. A széles körben történő értéke-
lés toxikológiai, mikrobiológiai és táplálkozás élettani 
szempontok mellett kiterjed az allergén kockázatok 
vizsgálatára is. 

6. Új élelmiszerek és új fehérjék allergén kocká-
zatbecslése és a kockázatbecslésben felmerülő 
problémák 

A táplálkozási-, toxikológiai-, és mikrobiológiai koc-
kázatbecsléssel ellentétben az allergén kockázat-
becslés nehézsége abban rejlik, hogy erre vonatkozó-
an napjainkban még nem áll rendelkezésre részletes 
útmutató, amelynek alapján egy új élelmiszer aller-
gén hatásának tényleges kockázata megbecsülhető 
lenne. Az Európai Unióban egyelőre az EFSA által 

2011-ben kiadott, a GM (genetikailag módosított) 
növények allergén kockázatbecslésére vonatkozó út-
mutató [9] elveit alkalmazzák az új élelmiszerek ese-
tében is, melynek alapja egy integrált, esetről-esetre 
történő megközelítés, az ún. „evidenciák súlyozása” 
szerint. Ez azt jelenti, hogy az alábbi négy szempont 
szerint súlyozzák az allergenitásra vonatkozó bizo-
nyítékokat:  

1. A gén forrása;

2. Az új fehérje aminosav szekvenciájának in 
silico homológia vizsgálata már ismert aller-
gének aminosav-szekvenciájával összeha-
sonlítva;

3. Szekvencia homológia esetén fennáll-e a 
kockázata annak, hogy a génmódosítás so-
rán újonnan expresszált fehérje képes lehet 
allergén választ kiváltani a már allergiás be-
tegekben;

4. Annak vizsgálata, hogy az új fehérje az 
emésztőrendszerben a gyomorban történő 
pepszines emésztés után képes-e allergiás 
immunválaszt indukálni;

A GM növények értékelésekor a gén forrásának vizs-
gálata rendkívül fontos, ha a gén olyan növényből 
származik, amely allergén tulajdonsággal rendelkezik. 

Ilyen esetben igazolni kell azt, hogy a transzformáció 
során az allergén hatás nem került át génmódosí-
tott növénybe. A kötelező óvatosság követelményét 
támasztja alá az az eset, amikor a brazil dió génjeit 
transzformálták szójába a szója metionin-tartalmá-
nak növelése céljából. Kiderült ugyanis, hogy a brazil 
dió allergén tulajdonsága is átkerült a GM-növénybe 
[10] [11], amelynek fogyasztása a brazil-dióra aller-
giások számára nem kis kockázatot jelentett volna 
forgalomba kerülése esetén. 

Az aminosav-szekvenciák homológiájának vizsgá-
latánál az EFSA [9] és a FAO/WHO [12] által meg-
határozott kritériumokat veszik figyelembe a GM 
növények allergén kockázatbecslése során. Eszerint 
fennáll az IgE kresztreaktivitás kockázata, ha in silico 
bioinformatikai módszerek segítségével minimum 35 
%-os homológia figyelhető meg az új fehérje és már 
ismert allergének aminosav-szekvenciájában. Ha így 
igazolható a homológia ismert allergénekkel, akkor a 
következő lépés az in vitro IgE reaktivitás vizsgálata 
olyan allergiás egyének vérszérumaival, akiknek ér-
zékenységét klinikailag már igazolták. 

A specifikus IgE reaktivitást ellenanyagon alapuló im-
munanalitikai módszerekkel vizsgálják. Annak kimu-
tatására, hogy a fehérje a gyomor savas közegében 
történő pepszines emésztést követően is képes-e 
allergiát kiváltani, in vitro pepszin rezisztencia vizsgá-
latokat alkalmaznak. Általános tapasztalatok szerint 
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genitás szempontjából - biztonságos felhasználás 
nem zárja ki az allergenitás kockázatát más földrajzi 
területeken. Ezt jól szemlélteti a kiwi esete, amely az 
ázsiai országokban nem tartozik az allergiát kiváltó 
élelmiszerek közé, viszont az európai lakosság kö-
rében az allergiát kiváltó gyümölcsök egyike [16]. Az 
allergén hatások előrejelzése során fontos továbbá 
az esetleges új feldolgozási technológiák hatásainak 
figyelembe vétele, amelyek megváltoztathatják a fe-
hérjék allergén tulajdonságait. Bizonyos élelmiszer-
ipari gyártási technológiai lépések erősíthetik, mások 
gyengíthetik az élelmiszer-összetevők allergén hatá-
sát. Az új fehérjeforrások tekintetében fontos lehet az 
új fehérjét szolgáltató növény- vagy állatfaj filogene-
tikai besorolásának figyelembe vétele a taxonómiai 
besorolás mellett. 

Ez a megközelítés azonban nem alkalmazható abban 
az esetben, amikor az érzékenyítés előzménye nem 
ismert, viszont nem lehet kizárni az olyan új fehérjék 
de novo allergiát kiváltó hatását, amelyeknek koráb-
bi expozíciójáról nem állnak rendelkezésre ismeretek 
[10]. Erre vonatkozóan jelenleg hiányosak az ismere-
tek, ami megnehezíti a kockázatbecslést.  Megoldást 
jelentene bizonyos állatmodellek fejlesztése, amelyre 
már több ígéretes kísérlet is történt [17] [18], azon-
ban a számos korlátozó tényező miatt az allergia ta-
nulmányozására szolgáló validált állatmodell jelenleg 
nem áll rendelkezésre. Az alkalmazható stratégiák és 
módszerek fejlesztése további kutatásokat igényel.

7. Példák új élelmiszerek potenciális allergén ha-
tásainak vizsgálataira 

Az Európai Unióban napjainkig több mint száz új élel-
miszert és új élelmiszer-összetevőt engedélyeztek 
[19], amelyek jelentős részénél fehérje természetük-
ből vagy fehérje tartalmukból adódóan szükség volt 
az esetleges allergén hatások mérlegelésére. Ilyen 
új összetevő a repcemag-fehérje, amely alternatív 
fehérjeforrásként került a humán táplálkozásba és 
allergén hatását széles körben vizsgálták. Az ún. jég-
strukturáló fehérje ugyan nem fehérjeforrásként került 
bizonyos termékekbe, viszont eredete miatt indokolt 
volt potenciális allergén kockázat értékelése [20].

7.1. Repcemag-fehérje 

A repce magját korábban kizárólag olaj készítésére 
használták, amely alapvetően nem tartalmaz fehér-
jét. Olyan élelmiszereket azonban, amelyek repce-
mag-fehérjét tartalmaznak, az Európai Unió területén 
1997 előtt nem fogyasztottak. A repce magjában ún. 
antinutritív vegyületek (fitinsav, erukasav, glükozino-
látok) találhatóak, melyek negatív hatással lehetnek 
a tápanyaghasznosulásra azáltal, hogy fontosabb 
tápanyagok felszívódását gátolják a szervezetben. 
Még az 1970-es években Kanadában fejlesztették 
ki az alacsony erukasav és glükozinolát tartalmú ún. 
canola fajtát, amelynek magja alkalmas élelmiszer 
célú olaj előállítására és állati takarmányozásra is. 
Kedvező aminosav összetétele miatt később a rep-

cemagból kinyert fehérje ígéretes alternatív fehérje-
forrásnak bizonyult a humán táplálkozásban is [21]. 
Az olaj előállítása során a mag sajtolásakor visszama-
radó pogácsából vizes extrakcióval kinyert repcemag 
fehérjét 2014-ben engedélyezték új élelmiszer-ösz-
szetevőként az Európai Unióban [22]. A repcemag 
fehérje az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek kivételével az élelmiszerek növényi fehér-
jével való dúsítására és szójafehérje helyettesítésére 
alkalmas összetevő. Az engedélyezést megelőzően 
értékelték a fehérje allergén potenciálját. A repcemag 
fehérjék zömét alkotó tartalékfehérjék, a „napin” és 
a „cruciferin” fehérjék közül a „napin” az ún. 2S al-
bumin allergén fehérjecsaládba tartozik [23]. Ezen 
kívül a repce a mustárhoz hasonlóan a Brassicaceae 
család tagja, amelyről már korábban is bizonyították, 
hogy allergén, emiatt számolni kellett a keresztreak-
ció lehetőségével a mustárra allergiás egyének biz-
tonsága érdekében. A repcemag fő allergénje a Bra 
n 1 fehérje [24], nagyfokú szerkezeti hasonlóságot, 
94%-os aminosav-szekvencia homológiát mutat a 
mustár elsődleges allergén összetevőjével, a Sin a 1 
fehérjével [25]. Ez a nagyfokú hasonlóság felvetette 
annak lehetőségét, hogy a mustárra allergiás egyé-
nekben a mustárfehérje ellen termelt IgE ellenanyag 
a repcemag fehérjéjével is reagálni fog [25]. Később 
klinikai vizsgálatokkal is igazolták a repcemag fehér-
je allergizáló hatását a mustárra allergiás egyéneknél 
[26], [27]. A fentiek alapján a mustárfehérjével való 
keresztreakció kockázatát figyelembe véve nem zár-
ható ki a repcemag-fehérje által kiváltott allergiás 
reakció, ezért a repcemag-fehérjét, mint új élelmi-
szer-összetevőt tartalmazó élelmiszerek jelölésén fel 
kell tűntetni, hogy „a repcemag-fehérjét tartalmazó 
termék allergiás reakciót válthat ki azon fogyasztók-
nál, akik a mustárra és az abból készült termékekre 
allergiásak”. 

7.2. Jégstrukturáló fehérje

A jégstrukturáló fehérje (ice structuring protein; ISP) a 
természetben főleg a hideg vizekben élő halak véré-
ben és zuzmókban található fehérje, amely segíti az 
extrém alacsony hőmérsékleten való túlélést. Védő 
hatását úgy fejti ki, hogy csökkenti a kristályosodás 
hőmérsékletét, megváltoztatja a kristályok méretét 
és alakját, ezáltal megakadályozza, hogy a jégkris-
tályok nagymértékben károsítsák a szöveteket. Új 
élelmiszer-összetevőként ezt a tulajdonságát hasz-
nálják ki egyes fagylaltfélék, jégkrémek és sorbetek 
összetevőjeként, melynek köszönhetően kedvezőbb 
organoleptikus tulajdonságokkal rendelkező és ala-
csony kalóriatartalmú termékek állíthatók elő. Az ISP 
fehérje egyik legfőbb forrása az óceáni anyaangolna 
(Macrozoarces americanus), azonban a belőle törté-
nő fehérjekinyerés gyakorlatilag nehezen megvalósít-
ható és gazdaságtalan, ezért a fehérjét sütőélesztő 
(Sacharomycces cerevisiae) fermentációja során ter-
meltetik. Az élesztőbe az óceáni anyaangolna (Mac-
rozoarces americanus) „ISP type III” jégstrukturáló fe-
hérjéjét kódoló gént ültetik be, majd a fermentációja 
során termelt fehérje terméket szeparálják az élesztő 

ugyanis az allergén fehérjék egyik közös jellemzője, 
hogy a gyomorban termelődő emésztőenzimmel, a 
pepszinnel szemben rezisztenciát mutatnak [13] és a 
gyomorban lévő alacsony pH értéken is stabilak ma-
radnak [14]. 

Utóbbi két szempont – az IgE reaktivitásra és a pep-
szin rezisztenciára vonatkozó vizsgálatok – eseté-
ben jól alkalmazható stratégiáknak számítanak az új 
élelmiszerek allergén kockázatbecslése során is. A 
gén forrására és a szekvencia homológiájára irányu-
ló vizsgálatok az új élelmiszerek esetében azonban 
nehezebben kivitelezhetők [10], ahol sokszor isme-
retlen forrásból, pl. egy új organizmusból származik 
a fehérje, melynek allergén tulajdonságát még nem 
igazolták. Továbbá a GM növényekben expresszá-
lódott új fehérjékkel ellentétben – melyek általában 
csak egyetlen, pontosan ismert szekvenciájú új gént 
tartalmaznak – az új élelmiszerek több fehérje keve-
rékét tartalmazhatják, melyeknek szekvenciája nem 
minden esetben ismert [10]. 

Az allergén kockázatbecslés során további nehéz-
séget okoz, hogy az új fehérjék két módon képesek 
allergiát kiváltani. Az egyik a keresztreakció olyan al-
lergénnel, amelyre az allergiás egyén már korábban 
érzékenyítve volt, a másik pedig, az az eset, amikor 
ún. de novo érzékenyítés történik egy teljesen új al-
lergén által. 

Ismert fehérjék keresztreakciójának kimutatására már 
régóta léteznek technikák, azonban az új fehérjék ál-
tal kiváltott allergia pontos előrejelzéséhez hiányosak 
az ismereteink. Egy 2016-os hollandiai publikáció 
[10] egy új, rendszerszerű megközelítést javasol an-
nak vizsgálatára, hogy egy új fehérje (pl. rovar fehérje) 
okozhat-e keresztreakciót allergiás egyénekben. 

Létezik ugyanis olyan eset, amikor a de novo ér-
zékenyítés már az allergén étrendbe kerülése előtt 
megtörténik. Bizonyos növényekkel dolgozók példá-
ul munkavégzés közben inhaláció, vagy bőrrel való 
érintkezés során kerülhetnek kölcsönhatásba – szá-
mukra – új allergén anyagokkal. Az ún. pékasztma 
például úgy alakulhat ki, hogy az allergiát kiváltó 
búzafehérjék nem a tápcsatornába, hanem belégzés 
révén a légutakba jutva fejtik ki érzékenyítő hatásu-
kat [15]. Ilyen esetben az érzékenyítés előzményének 
ismerete is szükséges az EFSA [10] útmutató sze-
rinti allergenitásra vonatkozó evidenciák fentiekben 
felsorolt négy szempontja mellett. A becslés egyik 
kulcseleme az allergénnel történő érintkezés előz-
ményének alapos vizsgálata. Verhoeckx és munka-
társai javaslatot tesznek ennek módszertanára [10], 
amely szerint minden olyan előzményre vonatkozó 
adatot mérlegelni kell, ami az adott új fehérjeforrás 
korábbi expozíciójáról nyújt információkat. Hasznos 
ismeretként szolgálhat egyes új élelmiszerek harma-
dik országokban történő biztonságos felhasználása, 
ugyanakkor a harmadik országokban történő - aller-
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sejtektől. A végtermék élesztő sejtektől és azok DNS-
étől mentes tiszta fehérje, melyet étkezési jégben leg-
feljebb 0,01 % részarányban lehet felhasználni [28]. 
Az Európai Unióban 2009-ben engedélyezték új élel-
miszer-összetevőként, de az engedély kiadása előtt 
széles körben vizsgálták a felmerülő allergén hatást, 
mivel a fehérje halból származik. Az értékelésnél az 
EFSA útmutató [9] szerint javasolt négy szempontot 
vették figyelembe. In silico vizsgáltok alapján az ISP 
fehérje aminosav-szekvenciája nem mutatott homo-
lógiát ismert allergénekkel. Az óceáni anyaangolna 
allergén hatásáról nincsenek ugyan adatok, viszont 
a vele közeli rokonságban álló angolnafélékkel szem-
beni allergiás reakciókat korábban már publikáltak 
[29], ezért halakra allergiás betegek vérszéruma-
it vizsgálták in vitro az ISP fehérjével szemben. Az 
eredmények nem mutattak IgE reaktivitást. In vitro 
pepszines emésztési vizsgálatok eredményei sem 
utaltak arra, hogy a fehérje gyomoremésztést köve-
tően túljutna a tápcsatornán, ahonnan felszívódást 
követően allergiás tüneteket lenne képes kiváltani. 
Az ISP fehérje új élelmiszer-összetevőként történő 
felhasználása tehát nem jelent kockázatot az allergi-
ások számára, mivel IgE –reaktivitását in vitro vizs-
gálatok nem támasztották alá, továbbá EU-n kívüli 
országokban (USA, Ausztrália, Új-Zéland) régebb óta 
történő fogyasztásával kapcsolatosan nem jelentet-
tek egészségügyi problémát [30]. 

7.3. Rovarok, mint új fehérjeforrások 

Egyes rovarok, mint például a lisztkukac (a lisztbo-
gár lárvája, Tenebrio molitor) ígéretes új fehérjefor-
rásként kínálkoznak az amerikai és európai élelmi-
szerpiacon, melyek egyes ázsiai országokban már 
régóta fogyasztott, hagyományos élelmiszerek. A 
rovarok az Európai Unióban azonban új élelmisze-
reknek minősülnek. Forgalmazásukra egyelőre sen-
ki nem nyújtott be kérelmet, viszont számos kutatás 
foglalkozott a rovarfehérjék allergiát kiváltó hatása-
ival. Egy 2014-es tanulmányban [31] a lisztkukac 
allergén kockázatát vizsgálták, ahol az EFSA által a 
GM növények allergén kockázatbecslésére javasolt 
evidenciák - ismert allergénnel való aminosav-szek-
vencia homológia vizsgálat; allergiás betegek vér-
szérumainak vizsgálata; in vitro pepszines emésztési 
vizsgálat - alapján történő értékelés mellett már fi-
gyelembe vették az új allergén forrást illetve az ér-
zékenyítés előzményeire vonatkozó ismereteket, 
amelyek szerint rovartenyésztésben dolgozóknál in-
halációs úton megtörténhet az allergénekkel történő 
de novo érzékenyítés [32]. A filogenetikai besorolás 
alapján a lisztkukachoz biológiailag közel álló ízeltlá-
búakra (rákfélékre és házipor atkára) allergiás egyé-
nek vérszérumait vizsgálták. Az ízeltlábúak törzsére 
jellemző allergén fehérjéket már korábban azonosí-
tották, ezek a tropomiozin [33], arginine-kináz [34] és 
a glutation-transzferáz [35] fehérjék. Az eredmények 
alapján az allergiás betegek vérszéruma keresztre-
akciót mutatott a lisztkukac fehérjéivel szemben is. 
A keresztreagáló fehérjéket azonosították és ezek 
közül az egyik a tropomiozin, a másik pedig az ar-

ginin-kináz fehérjék voltak, amelyek in vitro pepszin 
rezisztenciát mutattak. Az allergenitást bazofil akti-
vációs tesztek is megerősítették, amelyekkel az IgE 
reaktivitáson kívül az allergén fehérje által kiváltott 
hisztamin felszabadulás mutatható ki. A vizsgálatok 
tehát alátámasztották, hogy lisztkukac fogyasztása-
kor a rákfélékre és poratkára allergiásokban fennáll a 
keresztallergia kockázata [31]. 

8. Következtetés 

Az új élelmiszerek piacra kerülését uniós szintű en-
gedélyeztetés előzi meg, melynek fontos része – egy 
széles körű élelmiszerbiztonsági értékelés keretében 
– az allergiás fogyasztók biztonságának védelme ér-
dekében az allergén kockázat értékelése is. A toxi-
kológiai, mikrobiológiai és egyéb kockázatbecsléssel 
ellentétben az allergén kockázatbecslésre még nem 
áll rendelkezésre egységes módszertan, ezért ez sok 
esetben nehézségekbe ütközik. Ennek legfőbb kor-
látja az, hogy a keresztallergia mellett az új fehérjék 
kiválthatnak de novo érzékenyítést, amelynek kimu-
tatására szolgáló módszerek egyelőre hiányosak. 
Az EFSA GM növények allergenitásának kockázat-
becslésére vonatozó útmutatója jó alapja lehet az 
új élelmiszerek allergén kockázatbecslési módszer-
tanának, ez azonban új fehérjeforrásoknál nem min-
den esetben alkalmazható [10]. Jelenleg még több 
kérdés nyitott mind magával az élelmiszer allergiával 
kapcsolatosan, mind pedig az allergiát kiváltó élelmi-
szerekkel kapcsolatosan. Nem tudjuk ugyanis pon-
tosan, hogy egyes emberek miért válnak hajlamossá 
bizonyos élelmiszerekkel szembeni allergiára. A koc-
kázatbecslést az a tapasztalat is megnehezíti, hogy 
amíg egyeseknél már nyomokban jelenlévő allergén 
is kiváltja a tüneteket, addig másoknál csak ettől 
nagyobb mennyiség elfogyasztásakor jelentkeznek. 
Ezek megválaszolása utat nyithat a kockázatbecslés 
újabb módszereinek, melyek a növekvő allergiás né-
pesség biztonságos élelmiszerfogyasztását szolgál-
hatják. 
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4. On food allergy

Food allergy is an excessive reaction of our immune 
system to a mostly harmless substance. This hyper-
sensitivity reaction is triggered by so-called allergen-
ic substances, which are usually proteins and they 
only cause an allergic immune response in persons 
sensitive to them. Based on the immune reaction, we 
can distinguish between immediate („IgE-mediated”) 
and delayed („non-IgE-mediated”) hypersensitivity 
reactions. In the former case, so-called allergen-spe-
cific IgE (immunglobulin E) antibodies are produced 
against the allergenic proteins [5], [6]. Most of the 
food allergies are IgE-mediated immune reactions, 
with two phases. The first phase is a sensitization 
phase, during which the first encounter with the aller-
gen triggers the antibody production in the body. The 
second phase of the mechanism is when the body 
meets the allergen again. In such a case, mediators 
(e.g., histamine, leukotrienes, prostaglandins) are 
released due to the linking of the allergenic protein 
and the IgE antibodies produced against it. When 
entering the blood and tissues, these compounds 
cause inflammation, they increase the blood supply 
in the affected areas, and thus allergic symptoms 
appear [6]. Allergies usually manifest in the form of 
skin symptoms (rash, redness, eczema), respiratory 
symptoms (runny nose, asthma, rhinitis) and gastro-
intestinal symptoms (diarrhea, bloating). In the case 
of IgE-mediated allergies, symptoms develop imme-
diately or, at the most, within 2 hours after the con-
sumption of the food, and they can occur in the form 
of mild urticaria or, in the most severe cases, as an 
anaphylactic shock.

Cross-reaction of certain allergens is also known, 
when a person, allergic to a given food, experiences 
allergic symptoms after the consumption of another 
food. This is called cross-allergy, which is due to the 
fact that, because of their structural similarity, pro-
teins of different foods are recognized by the immune 
system as having similar allergenic properties, and so 
they trigger the production of the same antibody. For 
the cross-reaction to occur, there has to be at least a 
70% structural correspondence (homology) between 
the amino acid sequence of the allergenic proteins 
[7]. Cross-reaction most often occurs between fruits, 
vegetables and certain pollens. A typical example of 
this phenomenon is when pollen-sensitive individuals 
produce allergic symptoms when consuming differ-
ent fruits (e.g., apples, plums, kiwis). In the case of 
people allergic to ragweed, cross-allergy often oc-
curs when consuming watermelons.

There are so-called non-IgE-mediated immune reac-
tions, in which case, no IgE antibody production can 
be detected and they primarily affect the gastroin-
testinal system, in a sub-acute or chronic way. Com-
pared to IgE-mediated allergies, symptoms appear 
later, within 2 to 48 hours after the consumption of 
the food. In this case, it is not the production of IgE 
antibodies which is responsible for the symptoms, 
but inflammatory mediators are released by the so-

called T cells. They include celiac disease (gluten 
sensitivity) or protein-induced enterocolitis.  

Classic food allergies are triggered by proteins in 
most cases, but allergic reaction can also be caused 
by certain additives, such as tartrazine, glutamate 
and sulfites, however, as far as we know, their immu-
nological background and mechanism are not clear 
yet [8].

So far, the only effective treatment of allergies is 
maintaining a diet that excludes the food that causes 
the allergy. This is why it is important for persons 
with allergies to be obtain information on the pres-
ence of products or ingredients that cause allergies 
when looking at the labels of foods or at the menus 
of restaurants. With the right information, they can 
choose foods that are safe for them, from an allergy 
point of view. Product safety, such as the exclusion 
of the risk of allergens or the warning of this risk, has 
to be guaranteed by the manufacturer of the product 
to protect the health of consumers, which may be of 
major importance in the case of novel foods, due to 
possible unexpected allergenic effects.

5. Novel foods

In accordance with the relevant law (Regulation (EC)
No 258/97 and then, from 1 January 2018, Regulation 
(EU) 2015/2283), novel foods and novel food ingredi-
ents without available data about their safe consump-
tion in significant amount prior to 15 May 1997 intend-
ed to be placed on the European Union market, have 
to undergo a detailed food safety assessment, and so 
they can only be marketed after a strict authorization 
process. The detailed assessment includes toxicologi-
cal, microbiological and nutrition physiological stud-
ies, as well as the assessment of allergenic risks.

6. Risk assessment of novel foods and new pro-
teins and problems of risk assessment

As opposed to nutrition, toxicology and microbiologi-
cal risk assessment, the difficulty of allergen risk as-
sessment lies in the fact that there is still no detailed 
guidelines are available for it, based on which the ac-
tual risk of the allergenic effect of a novel food could 
be estimated. For the time being, in the European Un-
ion, the principles of the guidance on the allergen risk 
assessment of GM (genetically modified) plants, pub-
lished by EFSA in 2011 [9] are used in the case of nov-
el foods as well, and it is based on an integrated, case-
by-case, so-called weight-of-evidence approach. This 
means that evidence regarding allergenicity is weight-
ed according to the following four criteria:

1. The source of the gene;

2. In silico homology analysis of the amino acid 
sequence of the new protein, compared to 
the amino acid sequence of known allergens;

3. In the case of sequence homology, is there a 
risk that, during gene modification, the newly 
expressed protein will be able to induce an al-
lergenic response in already allergic patients;1 National Food Chain Safety Office; Directorate for Food Safety Risk Assessment
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1. Summary

One of the basic requirements of food industry innovations is to guarantee the safety of 
the products. Therefore, novel foods may be marketed in the European Union only after 
authorization based on a broad safety assessment. For the safety of consumers with 
food allergies, this assessment includes the investigation of the potential allergenic ef-
fects of new products. The currently available risk assessment strategy, which is based 
on the methodology used for the allergenic risk assessment of genetically modified 
plants, has been applied successfully in the case of novel foods where the risk of al-
lergenic effect has emerged because of their protein content. The current strategy can 
be used in cases where the source of the protein is known, however, the unexpected 
allergenic effects of new protein sources cannot always be estimated. Recently, new 
directions in development have emerged, which have been used successfully in certain 
studies, e.g., in the investigation of the allergenic effects of insect proteins. This article 
summarizes the difficulties of the methodology and the efforts to overcome them, and 
shows examples of the allergenic risk assessment of already authorized novel foods 
and food ingredients.

2. Introduction

Due to the global population growth, providing food 
to the world’s population will already be a great chal-
lenge in the near future. For this reason, to ensure 
our protein supply is of utmost importance, one solu-
tion to which could be the use of certain alternative 
and sustainable protein sources (e.g., rape seed or 
insects). However, the introduction of new proteins 
into the food chain may present new, unexpected al-
lergenic risks to the growing number of people with 
allergies. While allergic diseases pose a public health 
problem, the prediction of allergenic risks is a chal-
lenge for researchers.

3. The frequency of food allergies and the major 
food allergens

Worldwide, 8% of children and nearly 5% of adults 
are affected by some kind of food allergy [1]. The 
frequency of these is increasing constantly [2]. Ear-
lier, most of the allergy cases were caused by cow’s 
milk, chicken eggs, peanuts, nuts, soy, wheat, crus-
taceans and fish, which were called the „big eight”. 
By today, the list of major allergens has expanded 
to 14 items. This list includes mollusks, celery, mus-
tard, sesame seeds, lupine and sulfites. The grow-

ing number of cases can also be explained by the 
increasing number of foods in our daily diet, such 
as exotic fruits or seafood, and new products often 
reach the consumers’ tables as well. For example, 
the use of lupine in gluten-free bakery products be-
came widespread. For gluten-sensitive consumers, 
flour made from lupine is an alternative solution for 
replacing wheat flour, however, for others, proteins 
present in lupine can cause allergic symptoms. When 
consuming lupine-containing foods, persons allergic 
to peanuts can expect a cross-reaction, because the 
two plants are taxonomically related, therefore, the 
allergenic proteins contained by them have similar 
structures. According to the opinion of the European 
Food Safety Authority (EFSA) published in 2005, the 
consumption of lupine or lupine-containing foods 
presents a risk to 30 to 60% of people allergic to pea-
nuts due to cross-allergy [3].

In 2006, EFSA issued an opinion on mollusks (gas-
tropods, bivalve mollusks, cephalopods), stating 
that the consumption of mollusks presents a risk to 
people allergic to crustaceans and fishery products, 
because the main allergenic protein of crustaceans, 
tropomyosin, is also found in mollusks [4].
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4. The investigation of whether the new pro-
tein is able to induce an allergic immune 
response in the gastrointestinal tract, after 
pepsin digestion in the stomach.

When evaluating GM crops, investigation of the 
source of the gene is extremely important, if the 
gene comes from a plant with allergenic properties. 
In such cases, it must be verified that the allergenic 
effect is not transferred to the genetically modified 
plant during the transformation. The requirement of 
mandatory caution supported by the case when the 
genes of Brazil nuts were transformed into soy, in 
order to increase the methionine content of soy. It 
turned out that the allergenic properties of the Brazil 
nut were also transferred to the GM plant [10] [11], 
the consumption of which would have posed a sig-
nificant risk to persons allergic to Brazil nuts, had it 
been placed on the market.

When analyzing the homology of amino acid se-
quences, the criteria established by the EFSA [9] 
and the FAO/WHO [12] are taken into account during 
the allergen risk assessment of GM plants. Accord-
ing to this, there is a risk of IgE cross-reactivity, if at 
least a 35% homology can be observed between the 
amino acid sequences of the new protein and known 
allergens, using in silico bioinformatics methods. If 
homology with known allergens can be thus verified, 
then the next step is the testing of in vitro IgE re-
activity using the blood serum of allergic individuals, 
whose susceptibility has been clinically proven.

Specific IgE reactivity is tested using antibody-based 
immunoanalytical methods. To test whether the protein 
is capable of triggering allergies after pepsin digestion 
in the acidic medium of the stomach, in vitro pepsin 
resistance tests are used. General experience shows 
that one of the common features of allergenic proteins 
is that they exhibit resistance to pepsin, a digestive en-
zyme produced in the stomach [13], and that they re-
main stable at the low pH of the stomach [14].

The latter two considerations (IgE reactivity and pep-
sin resistance) are considered to be useful strategies 
in the allergen risk assessment of novel foods as well. 
However, tests aimed at the source of the gene or 
at sequence homology are more difficult to carry out 
in the case of novel foods [10], because the protein 
often comes from an unknown source, e.g., a new 
organism, the allergenic properties of which have not 
yet been proven. In addition, as opposed to new pro-
teins expressed in GM plants, usually containing a 
single new of well-known sequence, novel foods may 
contain a mixture of several proteins, the sequence 
of which is not always known [10].

During allergen risk assessment, a further difficulty 
is caused by the fact that new proteins can cause 
allergies in two ways. One is the cross-reaction with 
an allergen that the allergic person has been previ-
ously sensitized to, and the other is the case when a 
so-called de novo sensitization is occurred by a new 
allergen.

Techniques have long been known to detect the 
cross-reactions of known proteins, however, our 
knowledge to predict allergies induced by new pro-
teins accurately is limited. A new, systematic ap-
proach was suggested by a 2016 Dutch publication 
[10] in order to investigate whether a new protein 
(e.g., an insect protein) can cause cross-reactions in 
allergic individuals.

There is a case where de novo sensitization already 
occurs before the inclusion of the allergen in the diet. 
For example, people working with certain plants may 
interact with allergens that are new to them during 
work through inhalation or skin contact. For exam-
ple, a so-called baker’s asthma may develop when 
allergenic wheat proteins exert their sensitizing effect 
by entering not the gastrointestinal tract, but airways 
through inhalation [15]. In such cases, in addition to 
the four criteria of the evidence listed above, related 
to allergenicity according to the EFSA guideline [10], 
the knowledge of previous history is required. One of 
the key elements of the assessment is a thorough ex-
amination of the history of the contact with the allergen. 
A methodology for this is suggested by Verhoeckx 
et al. [10], according to which all historical data that 
provide information on the previous exposure of the 
new protein source has to be evaluated. Safe use 
of certain novel foods in third countries could serve 
as useful knowledge, however, safe use, from an al-
lergenicity point of view, in third countries does not 
exclude the risk of allergenicity in other geographic 
areas. This is clearly illustrated by the case of the 
kiwi, which does not belong to the group of allergy-
causing foods in Asian countries, but it is one of the 
allergy-causing fruits among the European popula-
tion [16]. During the prediction of allergenic effects, 
it is also important to take into account the effects of 
possible new processing technologies, which can al-
ter the allergenic properties of proteins. The allergen-
ic effects of food ingredients can be strengthened by 
certain food industry manufacturing steps, and may 
be weakened by others. With regard to new protein 
sources, it might also be important to take into ac-
count, in addition to its taxonomic classification, the 
phylogenetic classification of the plant or animal spe-
cies producing the new protein.

However, this approach cannot be applied in cases 
where the history of sensitization is not known, but 
it is not possible to exclude the de novo allergy-in-
ducing effects of such new proteins, about which no 
previous exposure data are available [10]. Regarding 
this, current knowledge is limited, which makes risk 
assessment difficult. A solution could be the devel-
opment of certain animal models, for which several 
promising attempts have been made [17] [18], how-
ever, due to the many limiting factors, there is still 
no validated animal model available for the study of 
allergies. Development of applicable strategies and 
methods requires further research.

7. Examples of investigations of the potential al-
lergenic effects of novel foods

In the European Union, more than 100 novel foods 
and novel food ingredients have been authorized to 
date [19], a significant fraction of which, because of 
their protein nature or protein content, required the 
evaluation of their potential allergenic effects. One 
such new ingredient is rapeseed protein, which has 
been included in the human diet as an alternative 
protein source, and its allergenic effects have been 
tested widely. The so-called ice structuring protein is 
not put into certain products as a source of protein, 
however, because of its origin the allergenic risk was 
evaluated [20].

7.1.Rapeseed protein

Earlier, rape seed was used exclusively for the pro-
duction of oil, which essentially does not contain 
protein. However, foods that contain rapeseed pro-
tein have not been consumed in the European Un-
ion before 1997. In the seeds of rape, so-called an-
tinutritive compounds are found (phytic acid, erucic 
acid, glucosinolates), which can affect negatively 
nutrient utilization, by inhibiting the absorption of im-
portant nutrients in the body. Back in the 1970s, the 
so-called canola variety, with a low erucic acid and 
glucosinolate content, whose seeds are suitable for 
the production of food-grade oil and for animal feed, 
was developed in Canada. Because of its favorable 
amino acid composition, the protein obtained from 
rapeseed was proved to be a promising alternative 
protein source in the human diet [21]. During the pro-
duction of the oil, the pomace left behind after the 
pressing of the seeds is extracted by water, and the 
rapeseed protein thus obtained was authorized in the 
European Union as a novel food ingredient in 2014 
[22]. Rapeseed protein is an ingredient suitable for 
the enrichment of foodstuffs with vegetable protein 
and for replacing soy protein, with the exception of in-
fant formulas and follow-on formulas. Before the au-
thorization, the allergenic potential of the protein was 
evaluated. Of the storage proteins that make up most 
of the rapeseed proteins, the „napin” and „cruciferin” 
proteins, „napin” belongs to the so-called 2S albumin 
allergenic protein family [23]. In addition, similarly to 
mustard, rape is a member of the Brassicaceae fam-
ily, which has already been proven to be allergenic, 
therefore, the possibility of a cross-reaction had to 
be taken into account for the safety of individuals al-
lergic to mustard. The main allergen of rape seed is 
the Bra n 1 protein [24], which has a high structural 
similarity to, and a 94% amino acid sequence homol-
ogy with the primary allergen of mustard, the Sin a 1 
protein [25]. This high degree of similarity has raised 
the possibility that the IgE antibody produced against 
mustard protein in individuals allergic to mustard will 
react with rapeseed protein [25]. Later, the allergiz-
ing effect of rapeseed protein in individuals allergic 
to mustard was also demonstrated in clinical stud-
ies [26], [27]. Based on the above, taking into con-
sideration the risk of a cross-reaction with mustard 

protein, an allergic reaction induced by rapeseed 
protein cannot be ruled out, therefore, the labels of 
foods containing rapeseed protein as a novel food in-
gredient should indicate that “the product containing 
rapeseed protein may cause an allergic reaction in 
consumers who are allergic to mustard and its prod-
ucts”.

7.2. Ice structuring protein

Ice structuring protein (ISP) is a protein found in na-
ture mainly in the blood of fish living in cold waters 
and in lichen, which helps to survive at extreme low 
temperatures. Its protective effect is exerted by re-
ducing the crystallization temperature and changing 
the size and shape of crystals, thereby preventing ice 
crystals from greatly damaging the tissues. As a novel 
food ingredient, it is this property that is utilized when 
applied as an ingredient of certain ice creams and sor-
bets, thanks to which products with more favorable 
organoleptic properties and having a low calorie con-
tent can be manufactured. One of the main sources 
of ice structuring protein is the ocean pout (Macro-
zoarces americanus), however, in practice, it is very 
difficult to extract the protein from it and the process 
is uneconomical, therefore, the protein is produced 
during the fermentation of baker’s yeast (Sacharomy-
cces cerevisiae). A gene encoding the „ISP type III” 
ice structuring protein of the ocean pout (Macrozo-
arces americanus) is spliced into the yeast, and the 
protein product produced during its fermentation is 
separated from the yeast cells. The final product is a 
pure protein free of yeast cells and their DNA, which 
can only be used in food grade ice in amounts not 
exceeding 0.01% [28]. In the European Union, it was 
authorized as a novel food ingredient in 2009, but 
before issuing the authorization, the allergenic effect 
was widely investigated, because the protein comes 
from fish. During the evaluation, the four criteria re-
commended by the EFSA guideline [9] were taken 
into account. Based on in silico tests, the amino acid 
sequence of ISP did not show homology with known 
allergens. Although there are no data available on the 
allergenic effect of ocean pout, but allergic reactions 
to closely related eels have already been published 
[29], and so the blood serum of patients allergic to 
fish was tested in vitro against ISP. Results showed 
no IgE reactivity. The results of in vitro pepsin diges-
tion tests did not suggest either that the protein could 
pass the gastrointestinal tract after digestion in the 
stomach, which would mean that it could produce al-
lergic symptoms after absorption. Therefore, the use 
of the ice structuring protein as a novel food ingredi-
ent does not pose a risk to allergic people, since its 
IgE reactivity was not supported by in vitro studies 
and, furthermore, no health problems have been re-
ported in non-EU countries (USA, Australia, New Zea-
land) where it has been consumed for some time [30].

7.3. Insects as new protein sources

Certain insects, such as mealworms (the larval form 
of the mealworm beetle, Tenebrio molitor) are prom-
ising new protein sources on the American and Euro-
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pean food markets, which have been consumed for 
a long time in certain Asian countries as traditional 
foods. However, insects are considered novel foods 
in the European Union. No application for the distri-
bution has been submitted yet, but there have been 
several research projects dealing with the allergenic 
effects of insect proteins. In a 2014 study [31], the 
allergenic risk of mealworm was investigated where, 
in addition to an assessment based on the evidence 
recommended by EFSA for the risk assessment of 
GM plants (testing of amino acid homology with 
known allergens; assay of the blood serum of allergic 
patients; in vitro pepsin digestion test), the new al-
lergen source and historical data of the sensitization 
were also taken into account, according to which, de 
novo sensitization with allergens may occur through 
inhalation in the case of people working in insect 
farming [32]. The blood serum of individuals allergic 
to arthropods (crustaceans and house dust mites) bi-
ologically close to the mealworm according to phylo-
genetic classification were tested. Allergenic proteins 
typical of the phylum Anthropoda have already been 
identified, and these are tropomyosin [33], arginine 
kinase [34] and glutathione transferase [35] proteins. 
Based on the results, the blood serum of allergic 
patients exhibited a cross-reaction with mealworm 
proteins. Cross-reacting proteins have been identi-
fied, and they were tropomyosin and arginine kinase 
proteins, also exhibiting in vitro pepsin resistance. Al-
lergenicity was also confirmed by basophil activation 
tests, with which histamine release induced by the 
allergenic protein can be detected, in addition to IgE 
reactivity. The studies, therefore, demonstrated that 
the risk of cross-allergy exists in people allergic to 
crustaceans and dust mites when consuming meal-
worms [31].

8. Conclusions

Marketing of novel foods is preceded by EU-level au-
thorization, an important part of which is, within the 
framework of a comprehensive food safety assess-
ment, the evaluation of the allergenic risk, in order to 
ensure the safety of allergic consumers. Contrary to 
toxicological, microbiological and other risk assess-
ments, there is no uniform methodology available for 
allergen risk assessment, therefore, it is difficult to 
carry out in many cases. Its main limitation is that, in 
addition to cross-allergy, de novo sensitization can 
be triggered by the new proteins, and the methods 
to detect this are still incomplete. The EFSA guide-
line for the allergen risk assessment of GM plants 
can serve as a good basis for the allergen risk as-
sessment methodology of novel foods, however, it 
cannot always be used in the case of new protein 
sources [10]. Currently, there are many issues still 
open regarding both food allergy itself and the foods 
triggering the allergy. We do not know exactly why 
some people become susceptible to certain food al-
lergies. Risk assessment is also made difficult by the 
experience that symptoms can be caused by trace 
amounts of the allergen in some individuals, while 
in others, they only occur after the consumption of 

larger quantities. Answering these questions may 
open up a way for the newer methods of risk assess-
ment, which can help the safe food consumption of 
the growing number of allergic people.
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