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Õun on laialdaselt levinud vili, mis sisaldab suurel hulgal organismile kasulikke ühendeid. 

Peale kasulike ühendite võivad õunad sisaldada aineid, mis kutsuvad mõnedes inimestes 

esile tugevaid allergilisi reaktsioone. Euroopas esineb toiduallergiat üha rohkem; õuna-

allergeenid on 24-st toiduallergeenist neljandal kohal. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, 

mil määral mõjutavad õunte allergeensust geneetilised tegurid ja kasvatus- ning 

säilitustingimused. Õuntes on tuvastatud neli peamist allergeeni: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 

ja Mal d 4. Õuna allergeensed omadused sõltuvad suuresti sordist. Kõige tugevama 

allergeensusega sortide hulka kuulusid ’Golden Delicious’, ’Jonagold’, ja ’Gala’. Kõige 

nõrgema allergeensusega sortide hulka kuulusid ’Elise’,’Topaz’ ja ’Santana’. Õunte 

allergeensus võib erineda sama sordi erinevate viljade ja sama vilja erinevate osade vahel.  

Allergeene Mal d 1, Mal d 2 ja Mal d 3 hakatakse õunas sünteesima siis, kui taim kannatab 

keskkonna poolt põhjustatud stressi all, sest eelnevalt nimetatud allergeenidel on taimes 

kaitsev roll. Integreeritud tootmises mõjutab allergeeni Mal d 1 sünteesi eelkõige 

pestitsiididega töötlemine ja mahetootmises mõjutavad eelkõige biootilised stressifaktorid. 

Säilitamise jooksul suurenes allergeeni Mal d 1 sisaldus ning vähenes Mal d 3 sisaldus. 

Käesolev töö on koostatud teaduskirjanduse baasil ja kuna mitmete töös välja toodud sortide 

õunu imporditakse ka Eesti poekettidesse, võib töös esitatud info olla abiks Eestis elavatele 

allergikutele importõunte seas ohutumate sortide valimisel. Hetkel ei ole teada ühegi Eestis 

kasvatatava õunasordi allergeensus ja nende määramine oleks kohaliku õuna tarbijate tervise 

seisukohast oluline.      

Märksõnad: Õuna-allergeenid, Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3, Mal d 4 
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Apple is widely consumed fruit, which contains several health beneficial compounds like 

vitamins and polyphenols. Besides beneficial compounds, apples may also contain 

ingredients that cause strong allergic reactions. The aim of this study was to give an 

overview about the main apple allergens and to find out to which extent genetic factors and 

pre- and postharvest technologies affect apple allergenicity. Four major allergens have been 

identified in apple: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 and Mal d 4. There can be significant 

variations in allergen content in different apple cultivars. Cultivars with high allergenicity 

are ‘Golden Delicious’, ‘Jonagold’ and ‘Gala’. Cultivars with low allergenicity are ‘Elise’, 

‘Topaz’ and ‘Santana’. Also there can be inter-apple or intra-apple variability. Apple 

allergens Mal d 1, Mal d 2 and Mal d 3 are expressed in response to biotic and abiotic stress, 

because they have defensive role in plant. In integrated apple production, Mal d 1 synthesis 

may be induced by pesticide treatment and in organical apple production mostly by biotic 

stress factors. Mal d 1 content increases and Mal d 3 content decreases during storage. This 

study is based on scientific literature. In Estonian markets, there are several cultivars 

available, which are outlined in literature. Information presented in this study, can be helpful 

for Estonian people who have apple allergy and they can choose less allergenic apple 

cultivars.  At the moment, there is no information about apple allergenic content in cultivars, 

which are cultivated in Estonia. In further studies it would be important to determine it.  

Keywords: Apple allergens, Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3, Mal d 4 

 

 

 



 

5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Õunakasvatus on laialdaselt levinud, moodustades ligi 60% kogu parasvöötme viljapuu 

toodangust (Oh et al. 2000). Samuti on laialt levinud õuna tarbimine; Euroopas tarbitakse 

ühe elaniku kohta 20-25 kg õuna aastas (Bolhaar et al. 2005). Cook (2003) andmetel on 

turul kättesaadavatest õuntest kõige levinumad sordid ’Golden Delicious’, ’Jonagold’, 

’Red Delicious’, ’Gala’, ’Elstar’ ja ’Granny Smith’, mis moodustavad 79% turul 

pakutavatest õuntest. Õunad sisaldavad rohkesti polüfenoole, mis toimivad 

antioksüdantidena ja aitavad organismis neutraliseerida vabasid radikaale (Paquariello et 

al. 2012). Terves organismis on vabad radikaalid ja antioksüdantid omavahel tasakaalus. 

Kui tasakaal muutub ebastabiilseks, ohustavad organismi erinevad patogeenid. Lisaks 

õuntes leiduvatele tervisele kasulikele ühenditele võib neis esineda ka aineid, mis kutsuvad 

mõnedes inimestes esile tugevaid allergilisi reaktsioone (Kiewning et al. 2013).   

Euroopas on toiduallergia kujunemas suureks probleemiks, kuna allergiat esineb üha 

rohkem (Burney et al. 2010). Burney et al. (2010) uuringus järjestati toiduallergeenid 

ülitundlikkuse esinemise järgi ja selgus, et õuna-allergeenid on 24-st toiduallergeenist 

neljandal kohal. On leitud, et puuviljaallergia esineb 2,2%-11,5% kuni 6 aastastest lastest 

ja 0,4%-6,6% täiskasvanutest (Zuidmeer et al. 2008). Kõrge allergikute osakaal väikelaste 

seas tekitab muret, kuna värsked puuviljad moodustavad olulise osa laste igapäevasest 

menüüst. 

Toiduallergeenid klassifitseeritakse kahte gruppi: esimese klassi allergeenid ja teise klassi 

allergeenid (Anca 2012). Esimesse klassi kuuluvad allergeenid on suured vees lahustuvad 

glükoproteiinid. Sellised proteiinid on vastupidavad kuumusele, hapetele ja ensüümidele, 

seega elavad üle toiduainete töötlemise ning seedimisprotessi. Esimese klassi 

allergeenidest põhjustatud toiduallergia esineb rohkem lastel ja harvem täiskasvanutel 

(Breiteneder, Ebner 2000). Teise klassi allergeenid on vees hästi lahustuvad ja nad ei ole 

vastupidavad kuumusele, hapetele ning ensüümidele seega hävivad toidu töötlemisel ja 
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seedimisprotessis (Anca 2012; Savazzini et al. 2015). Sellistest allergeenidest põhjustatud 

toiduallergia esineb põhiliselt täiskasvanutel (Breiteneder, Radauer 2004). 

Õuntest on tuvastatud neli allergeenset proteiini: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 ja Mal d 4, ning 

nende iseloom sõltub geograafilisest asukohast (Paquariello et al. 2012).  Põhja- ja Kesk-

Euroopa elanikest esineb õuna-allergia 2% (Kerkhof et al. 1996). Neil aladel on õuna-

allergia seotud kase õietolmu allergiaga; kuni 75% inimestest, kellel on allergia kase 

õietolmu vastu, esineb õuna süües allergiline rektsioon (Pastorello, Ortolani 1997). 

Vahemeremaades ei ole õuna-allergia seotud kase õietolmuallergiaga, kuna kask on 

sealsetel aladel vähem levinud ning õuna-allergiat on seostatud pigem heina- või 

virsikuallergiaga (Fernandez-Rivas et al. 1997). 

Õuna allergeensed omadused on sorditi erinevad, samuti võivad need omadused erineda 

sama sordi erinevates viljades ja vilja eri osades (Pagliarani et al. 2011; Marzban et al. 

2005). Õuna allergeensete omaduste vähendamiseks on võimalik õuna geneetiliselt 

muundada, mille tulemuseks saadakse vähem allergeenne õun, mis sobib allergikutele 

tarbimiseks (Herman, Burks 2011). Lisaks mõjutavad õuna allergeenseid omadusi 

keskkond, viljelusviis, valmimisaste ja säilitamistingimused (Botton et al.  2009; 

Paquariello et al. 2012). Lisateave õunasortide kasvukoha, viljelusviisi, korjamise aja ja 

säilitamistingimuste kohta võib olla abiks allergikutele, et teadlikumalt valida väiksema 

allergeenide sisaldusega vilju. 

Käesoleva töö hüpoteesiks püstitati järgnev: kasvatus- ja säilitustehnoloogiliste võtetega on 

võimalik vähendada õuntes esinevate looduslike allergeenide sisaldust. Toiduallergia 

vältimiseks tõhusaim viis on allergiat esilekutsuva toiduaine mitte tarbimine (Bokszczanin 

et al. 2015). Õuna täielikult menüüst eemaldamine võib organismis jätta kasulike aineteta, 

seega on oluline, et allergikutel oleks kättesaadav informatsioon vähem allergeensetest  

õuntest, mille tarbimine on tervisele ohutu.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, mil määral mõjutavad õunte allergeensust 

geneetilised tegurid ja kasvatus- ning säilitustingimused.  

Avaldan tänu juhendajale dotsent Ulvi Moorile, kes oli bakalaureuse töö koostamisel 

suureks abiks.  
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1. ÕUNTES ESINEVAD PEAMISED ALLERGEENID 

 

1.1. Mal d 1 

 

Mal d 1 on Põhja- ja Kesk-Euroopas sagedamini esinev allergeen, mis kuulub teise klassi 

allergeenide hulka (Anca 2012; Puehringer et al. 2000). Allergeen kuulub patogeneesiga 

seotud proteiinide perekonda ja ribonukleaasi-sarnaste (PR-10) proteiinide klassi 

(Puehringer et al. 2000; Jänsch et al. 2013). Allergeenil arvatakse olevat roll taime arengus 

ja kaitses, ning selliseid proteiine hakatakse tootma keskkonna poolt põhjustatus stressi 

talumiseks (Atkinson et al. 1996; Puehringer et al. 2000; Midoro-Horiuti et al. 2001). 

Mal d 1 sisaldus õuntes sõltub tugevalt sordist, tarbimisküpsusest ja säilitustingimustest 

ning üldiselt on allergeen viljaliha ja –koore vahel ühtlaselt jaotunud (Atkinson et al. 1996; 

Marzban  et al.  2005; Pühringer et al. 2003).  

Allergeen Mal d 1 ja kaseõietolmu allergeen Bet v 1 omavad 64,5% sarnasust ning 

kutsuvad ristreageerudes esile allergilisi reaktsioone (Krath et al. 2009). Allergeen vabaneb 

mälumisel, põhjustades leebeid sümptomeid, sest see ei ole vastupidav seedimisprotsessile 

ja hävib kergesti (Kopac et al. 2012; Marzban et al. 2005). Samuti hävineb allergeen 

kuumusega ning kuumtöödeldud õunu tarbides ei pruugi allergilised reaktsioonid avalduda 

(Bolhaar et al. 2005). Allergeenist põhjustatud allergia esineb eelkõige värskeid õunu 

tarbides. 
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1.2. Mal d 2 

 

Mal d 2 on harva esinev allergeen, mis kuulub esimese klassi allergeenide hulka (Savazzin 

et al. 2015; Anca 2012). Allergeen kuulub patogeneesiga seotud proteiinide perekonda ja 

taumatiini-sarnaste (PR-5) proteiinide klassi (Marzban et al. 2005; Szamos et al.  2011; 

Marzban et al. 2009). PR-5 klassi kuuluvaid proteiine hakatakse sünteesima vastupanuks 

abiootiliste ja biootiliste stressifaktoritele, näiteks on leitud allergeenil antifungitsiidne 

toime (Breiteneder 2004). Antifungitsiidne toime tuli esile seenpatogeenide Fusarium 

oxysporum ja Penicillium expansum vastu. Veel arvatakse Mal d 2 allergeenil olevat seos 

vilja magusa maitsega, kuid täpsemad andmeid selle kohta puuduvad (Pagliarani et al. 

2009).  

Mal d 2-st põhjustatud allergia võib esineda kase õietolmu allergia all kannatavatel 

inimestel (Szamos et al. 2011). Samuti on allergeen sarnane kiivi, kirsi ja virsiku 

allergeenidega ning tekkida võib ristreaktsioon, kuid teaduslikult pole seda veel tõestatud 

(Palacin et al. 2012). 

Allergeeni Mal d 2  leidub rikkalikult küpses õunas, olles jaotunud viljaliha ja-koore vahel 

ühtlaselt, ja see põhjustab allergikutel tõsisemaid allergilisi reaktsioone kui Mal d 1 (Hsieh 

et al. 1995; Marzban et al. 2005; Oh et al. 2000). Tõsisemad sümptomid on tingitud sellest, 

et Mal d 2 proteiinid on stabiilsed, pidades vastu toidu töötlemise ja seedimisprotessi 

(Szamos et al. 2011; Breiteneder, Radauer  2004). 

 

 

1.3. Mal d 3 

 

Mal d 3 on vahemeremaades sageli esinev allergeen, mis kuulub esimese klassi 

allergeenide hulka (Anca 2012; Borges et al. 2008). Allergeen kuulub patogeneesiga 

seotud proteiinide perekonda ja mitte-spetsiifiliste lipiide transportiva proteiinide (PR-14) 

klassi (Marzban et al. 2005; Savazzini et al. 2015). Allergeeni sünteesi kutsuvad esile 

eelkõige abiootilised stressifaktorid (Sancho et al. 2006).  
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Neid allergilisi proteiine leidub rikkalikult viljakoore välisel pinnal ja nende proteiinidega 

kokkupuutumisel võib allergikul esineda allergiline lööve (Paquariello et al. 2012; Borges 

et al. 2006). Allergeensuse vähendamiseks tuleb õun koorida. Mal d 3 allergeeni sisaldus 

tõuseb viljas õuna valmides (Pagliarani et al. 2009). Sancho et al (2006) pakkusid välja, et 

Mal d 3 on seotud õuna vahakihi moodustumisega, kuna allergeeni leidub põhiliselt ainult 

viljakoores ja vahakiht moodustub küpsele viljale, kuid teaduslikult pole seda väidet 

kinnitatud.  

Mal d 3 allergeene leidub hulgaliselt erinevates roosõieliste viljades ja nad on omadustelt 

üksteisele sarnased (Sanchez-Monge et al. 1999; Diaz-Perales  et al. 2002). Näiteks on Mal 

d 3 omadustelt sarnane virsiku allergeeniga Pru p 3 ja võib seetõttu esile kutsuda 

ristreaktsiooni (Andersen et al. 2009). Samuti ristreageerub Mal d 3 allergeen viljadega, 

mis on väljaspool roosõieliste perekonda, nagu näiteks maapähkli, pistaatsiapähkli, 

brokkoli, tomati ja kiiviga (Asero et al. 2000). Tundlikkust Mal d 3 allergeeni vastu võib 

tõsta mõne teise roosõieliste perekonda kuuluva vilja söömine (Fernandez-Rivas et al. 

2006). Hispaanias on täheldatud, et virsiku tarbimine võib suurendada patsientidel õuna-

allergia riski.  

Mal d 3 on vastupidav kuumusele ja seedimisprotsessile, seega allergeen säilitab oma 

omadused kuumtöödeldud produktides nagu näiteks püreed, nektarid ja mahlad 

(Fernandez-Rivas et al.  2006).  Mal d 3 allergeen põhjustab süsteemseid reaktsioone, mis 

on raskemad kui Mal d 1 ja Mal d 4 allergeeni põhjustatud sümptomid  (Marzban et al. 

2005).  

 

 

1.4. Mal d 4 

 

Mal d 4 on harva esinev allergeen, mis kuulub teise klassi allergeenide ja profiliinide hulka 

(Anca 2012; Pagliarani et al. 2009; Gao et al. 2005).  

Allergeen Mal d 4 võib ristreageeruda pirnis, kirsis ja klementiinis sisalduvate 

allergeenidega ning ka heina ja kase õietolmu allergeenidega (Scheurer et al. 2001; Iorio et 

al. 2013; Ebner et al.  1995; Fernandez-Rivaz et al. 2006; van Ree et al. 1995). 10-20% 
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inimestel, kellel on kase õietolmuallergia, esineb allergia Mal d 4 allergeeni vastu 

(Radauer, Hoffmann-Sommergruber 2004; Valenta et al. 1992).  

Mal d 4 allergeeni leidub viljakoores rohkem kui viljalihas ning põhjustab leebemaid 

sümptomeid kui Mal d 2 ja Mal d 3 (Pagliarani et al. 2009). Leebed sümptomid on tingitud 

sellest, et allergeen ei pea vastu kuumtöötlemisele ega seedimisele ning laguneb kergesti.   
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2. ÕUNA-ALLERGEENIDE GEOGRAAFILINE LEVIK 

EUROOPAS 
 

Õuna-allergial on Euroopas välja kujunenud erinevad leviku mustrid (Pagliarani et al. 

2009). Põhja- ja Kesk-Euroopas on levinud kase õietolmuga seotud õuna-allergia, Lõuna-

Euroopas aga esineb õietolmu allergeenidega- kui ka toiduallergeenidega seotud õuna-

allergiaid (Fernandez-Rivas et al. 1997; Fernandez-Rivaz et al. 2006). Põhja– ja Kesk-

Euroopas esineb õuna-allergia kase õietolmuallergia all kannatavatel inimestel. Kusjuures 

esineb allergia kergem vorm ehk 90% inimestest esinevad lokaalsed sümptomid nagu 

näiteks allergiline aevastamine, nohu, silmapõletik või sügelused suu limaskestal 

(Fernandez-Rivas et al. 2006). Allergiline reaktsioon on esile kutsutud põhiliselt läbi Mal d 

1 allergeeni, mis ristreageerub oma sarnasuse tõttu kaseõietolmu allergeeniga Bet v 1. 

Samuti on kindlaks tehtud, et nii Mal d 2 kui ka Mal d 4 allergeen osalevad õuna-kase 

ristallergias (Marzban et al. 2005). Vahemeremaades on allergilised reaktsioonid esile 

kutsutud läbi Mal d 3 allergeeni (Fernandez-Rivas et al. 2003). Allergia sümptomid on 

tõsisemad kui Põhja- ja Kesk-Euroopas esineval allergial, 35% inimestel esinevad 

sümptomitena süsteemsed reaktsioonid nagu näiteks nõgestõbi, astma, oksendamine, 

diarröa, vererõhu langus ning anafülaktiline šokk (van Ree et al. 1995; Hoffmann-

Sommergruber, Radauer. 2004; Fernandez-Rivas et al. 2006; Marzban et al. 2005). 

Hispaanias on levinud õuna-allergia inimestel, kes kannatavad heina õietolmu- ja/või 

virsikuallergia all; 93% õuna-allergiaga patsientidest esineb allergia heina õietolmu vastu 

ja 89,9% esineb allergia virsiku vastu (Fernandez-Rivas et al. 2006). Vähene virsiku 

tarbimine võib olla põhjuseks, miks Mal d 3 ei põhjusta allergilist reaktsiooni Põhja- ja 

Kesk-Euroopas (Fernandez-Rivas et al. 2006). Samuti põhjustavad allergeenid Mal d 2 ja 

Mal d 4 allergilisi reaktsioone vahemeremaades, kuid nende allergiate kohta on esialgu 

vähe andmeid. Kirjanduse põhjal on alust arvata, et Mal d 4 põhjustab allergiat 

ristreageerudes heina õietolmu allergeeniga, mis on vahemeremaades levinud allergia. 

Allergeen Mal d 2 on sarnane kiivi, kirsi, virsiku ja  küprsessi allergeenidega ja võib esile 

kutsuda allergilist reaktsiooni, kuid teaduslikult pole seda väidet tõestatud (Palacin et al. 

2012). 
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Eesti asub Põhja-Euroopas ja seega jääb piirkonda, kus õuna-allergia esineb inimestel, kes 

kannatavad kase õietolmuallergia all. Eestis esines õuna-allergia 156-st vabatahtlikult 

uuringus osalenud patsiendist 40% (Eriksson et al. 2004).  
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3. ÕUNTE ALLERGEENSUST MÕJUTAVAD TEGURID 
 

3.1. Sort 

 

Õuna allergeensed omadused on sorditi erinevad (Pagliarani et al. 2011). On leitud, et 

varajastel õunasortidel on kõrgem potentsiaal allergeensusele kui hilisematel sortidel 

(Botton  et al. 2008). Õunasordid jagatakse allergeensuse alusel kolme kategooriasse: 

nõrga, keskmise ja tugeva allergeensusega sordid (Tabel 1). Tugeva allergeensusega 

sortide hulka kuuluvad näiteks ’Jonagold’ ja ’Gala’, keskmise allergeensusega sortide 

hulka ’Elstar’, ’Fiesta’, ’Idared’ ja ’Granny Smith’ ning nõrga allergeensusega sortideks 

olid ’Elise’, ’Topaz’ ja ’Santana’ (Bolhaar et al. 2005). Botton et al (2008) grupeerisid 

’Golden Delicious’ õuna keskmise allergeensusega sortide hulka, kuid Bolhaar et al. 

(2005) ja Vlieg-Boestra et al. (2010) grupeerisid sama sordi tugeva allergeensusega sortide 

hulka. Samuti esineb erinevaid andmeid sortide ’Braeburn’ ja ’Fuji’ kohta, Botton et al. 

(2008) on leidnud, et ’Braeburn’ on keskmise ja ’Fuiji’ nõrga allergeensusega sort, kuid 

Bolhaar et al. (2005) grupeeris sordi ’Braeburn’ nõrga allergeensusega sortide hulka ja 

sordi ’Fuji’ keskmise allergeensusega sortide hulka. Väikesed erinevused kahe katse vahel 

võivad tuleneda sellest, et Bolhaar et al. (2005) grupeeris õunasordid vastavalt allergia 

nahatesti tulemustele, kuid Botton et al. (2008) grupeeris õunasordid vastavalt allergeenide 

sisaldusele õunas.  

Kirjanduse põhjal võib järeldada, et enamus turul pakutavatest õunasortidest, näiteks 

sordid ’Golden Delicious’, ’Gala’, ’Granny Smith’ ja ’Jonagold’, on tugeva või keskmise 

allergeensusega. Nõrga allergeensusega sordid ’Braeburn’, ’Topaz’ ja ’Fuji’ on küll turul 

kättesaadavad, kuid need on poodides vähem levinud.  
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Tabel 1. Õunasortide allergeensus. 

Sort 

 

Allergeensus Viide 

’Ambrosia’ Tugev Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Braeburn’ Nõrk Bolhaar et al.  (2005) 

Keskmine Botton et al. (2008) 

’Elise’ Nõrk Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Elstar’ Nõrk Vlieg-Boestra et al. (2011) 

Keskmine Bolhaar et al. (2005) 

’Fuji’ Nõrk Botton et al. (2008) 

Keskmine Bolhaar et al. (2005) 

’Gala’ Tugev Bolhaar et al. (2005) 

’Golden Delicious’ Keskmine Botton et al. (2008) 

Tugev Bolhaar et al. (2005) 

’Granny Smith’ Keskmine Botton et al. (2008) 

’Idared’ Nõrk Vlieg-Boestra et al. (2011) 

Keskmine Bolhaar et al. (2005) 

’Jonagold’ Tugev Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Jonagored’ Tugev Bolhaar et al. (2005) 

’Jonathan’ Tugev Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Pink Lady’ Nõrk Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Rajica’ Tugev Botton et al. (2008) 

’Rubens’ Tugev Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Santana’ Nõrk Vlieg-Boestra et al. (2011) 

’Topaz’ Nõrk Bolhaar et al.  (2005) 

 

Õuna-allergeenid on erinevate sortide viljalihas ja –koores erinevalt jaotunud (Tabel 3). 

Ühe tuntuima sordi ’Golden Delicious’ viljalihas on allergeene rohkem kui viljakoores, 

kuid kui arvestada nii viljaliha kui –koort eraldi, kuulub see sort kõrge allergeensusega 

sortide hulka (Tabel 2). Sortidel ’Jonagold’ ja ’Fuji’ on viljalihas rohkem allergeene kui 

viljakoores, samas kui sortides ’Florina’, ’Fiesta’ ja ’Ohrin’ oli see vastupidi. Kuigi sordil 

’Fiesta’ asub rohkem allergeene viljakoores, on sordi viljaliha ja –koor mõlemad kõrge 

allergeensusega. Võttes arvesse ainult viljaliha, olid kõige kõrgema allergeensusega sordid 

’Jonathan’, ’Jonagold’ ja ’Fiesta’. Koores leiduvaid allergeene arvestades olid aga kõige 

kõrgema allergeensusega sordid ’Gala’, ’Fiesta’ ja ’Golden Delicious’. Sordi ’Gala’ 

viljakoor on kõige suurema allergeenide sisaldusega, samas sisaldas selle sordi viljaliha 

kõige vähem allergeene. Allergikutel on võimalus valida nõrga viljaliha allergeensusega 

õun ja juhul, kui õunal on viljakoor tugeva allergeensusega, on võimalik õun koorida ning 

tarbida õuna ilma tervist ohustamata. 
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Tabel 2. Õunasortide allergeensus arvestades viljaliha ja-koort eraldi (Ricci et al. 2010) 

Sort Viljaliha allergeensus Viljakoore allergeensus 

’Golden Delicious’ Tugev Tugev 

’Jonagold’ Tugev Nõrk 

’Jonathan’ Tugev Nõrk 

’Fiesta’ Tugev Tugev 

’Topaz’ Tugev Nõrk 

’Gala’ Nõrk Tugev 

’Florina’ Nõrk Tugev 

’Red Chief’ Nõrk Tugev 

’Ohrin’ Nõrk Tugev 

 

Veel jagunevad erinevad allergeenid õunas nii viljaliha kui –koore vahel erinevalt sõltuvalt 

sordist (Marzban et al. 2005). Mal d 1 ja Mal d 2 allergeeni leidus ’Golden Delicious’, 

’Granny Smith’, ’Idared’ ja ’Red Delicious’ sortides ühtlaselt viljaliha ja –koore vahel 

jaotunult kuid sortides ’Gala’ ja ’Florina’ leiti Mal d 1 allergeeni rohkem viljakoores ja 

Mal d 2 allergeeni rohkem viljalihas (Marzban et al. 2005; Pagliarani et al. 2009). 

Marzban et al. (2005) grupeerisid turul levinud õunasordid ’Golden Delicious’ ja ’Granny 

Smith’ kõrge Mal d 1 sisaldusega gruppi (Tabel 3). Madala Mal d 1 sisaldusega gruppi 

kuulusid sordid ’Jonagold’ ja ’Red Chief’. Allergeeni Mal d 2 leidub kõige vähem sortides 

’Brina’, ’Resista’, ’Fuji’ ja ’Golden Delicious’ ning kõige rohkem sortides ’Rajca’ ja 

’Braeburn’ (Botton et al. 2008). Mal d 3 allergeeni leidus rikkalikult viljakoores ja 

väikestes kogustes viljalihas (Tabel 3). Allergeeni leidus kõige rohkem sortides ’Golden 

Delicious’, ’Resista’ ja ’Rajica’ ning  kõige vähem sortides ’Fuiji’, ’Brina’, ’Granny 

Smith’ ja ’Golden Orange’ (Botton et al. 2008). Mal d 4 allergeeni leidub rohkem 

viljakoores kui viljalihas (Paquariello et al. 2012; Marzban et al. 2005; Pagliarani et al. 

2009). Allergeeni leidub kõige rohkem sortides ’Golden Delicous’, ’Granny Smith’ ja 

’Rajca’ ja kõige vähem sortides ’Fuji’, ’Vesna’ ja ’Braeburn’ (Botton et al. 2008). 

Allergikutel on võimalus valida vastavalt õuna-allergia iseloomule sobiv õunasort. Põhja- 

ja kesk-eurooplased saavad valida sordi, kus on madal Mal d 1 sisaldus ja lõuna-

eurooplased sordi, kus on madal Mal d 3 sisaldus. 
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Tabel 3. Allergeenide Mal d 1 ja Mal d 3 sisaldus õuntes 

Sort μg Mal d 

1 

1/g õunas 

μg Mal d 3 g-1 

õunas 

Viide 

Viljaliha Viljakoor 

’Fuji’ 11,5 1,1 9 Marzban et al. (2005); Borges et al. 

(2006) 

’Golden 

Delicious’ 

12,18 0,9 12,0 Asero et al. (2006); Borges et al. (2006) 

’Granny Smith’ 12,14 0,5 17,3 Asero et al. (2006); Borges et al. (2006) 

’Jonagold’ 3,33 - - Marzban et al. (2005) 

’Pink Lady’ 14,11 1,1 7,9 Marzban et al. (2005); Borges et al. 

(2006) 

’Red Chief’ 2,78 1,8 3,4 Marzban et al. (2005); Borges et al. 

(2006) 

 

Õuna allergeensus võib olla erinev nii sama sordi erinevates viljades kui ka ühe vilja 

erinevates osades (Marzban et al. 2005; Bolhaar et al. 2005). Erinevate vilja osade vahel 

leiti allergeensuses kõige suuremad erinevused sordi ’Jonagold’ puhul ja kõige väiksemad 

sortide  ’Gala’ ja ’Elstar’ puhul. Sama sordi erinevad viljad erinesid kõige enam sortide 

’Golden Delicous’ ja ’Jonagold’ puhul (Marzban et al. 2005). Hollandi patsientidega 

tehtud katses erines õuna ’Golden Delicious’ sordi erinevates viljades allergeensus 

keskmiselt 4,1% ja Hispaania patsientidega tehtud sama katse tulemused näitasid, et 

viljakoore allergeensus erines erinevates viljades 12,4% ning viljaliha allergeensus 17,6% 

(Bolhaar et al. 2005). Suur erinevus Hispaania ja Hollandi patsientide õuna-allergias on 

tingitud geograafilistes asukohtades esinevates allergeenidest.  
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3.1.1. Sordiomase allergeensuse mõjutamine geenitehnoloogia abil 

 

Taime geneetiline muundamine on võimalus muuta õunasorte vähem allergeneesemaks 

(Herman, Burks 2011). Samas võivad geneetilise muundamisega kaasneda uued  

probleemid, näiteks võib tekkida uus allergeenne proteiin ja allergeensus seeläbi hoopiski 

tõusta (Gilissen et al. 2006). Seni on teadlased geneetilise muundamise teostamiseks 

kasutanud ainult õuna liigisisest geneetilist materjali; sedasi on väiksem oht, et geneetilise 

muundamise tagajärjel tekiks uus allergeenne proteiin (Dubois et al. 2015).  

Samuti saab geneetilise muundamisega vaigistada soovimatuid geene, ning sellega 

väheneks sordi allergeensus (Gilissen et al. 2006). Näiteks on õnnestunud edukalt 

vaigistada sortide ’Elstar’ ja ’Gala’ Mal d 1 geenid ning nende allergeensus on vähenenud 

(Herman, Burks 2011; Gillisen et al. 2014; Dubois et al. 2015). Viimasena mainitud 

autorite poolt läbi viidud katses ei tekkinud pooltel patsientidest õuna vastu allergeenseid 

reaktsioone ja teistel esinesid nõrgemad sümptomid võrreldes tavalise õuna tarbimisega. 

Samas katses osalenud patsiendid soovisid edaspidi tarbida GM õunu. Mõnede teadlaste 

(Dubois et al. 2015) hinnangul võib GM –toidu pikaajalisel tarbimisel olla teraapiline mõju 

- kujuneb välja tolerantsus ka sama toidu algse ehk geenmuundamata variandi suhtes.   

 

  

3.2. Biootilised ja abiootilised stressifaktorid 

 

Veerand taime-allergeenidest kuuluvad patogeneesiga seotud proteiinide perekonda, 

sealhulgas ka õuna-allergeenid Mal d 1, Mal d 2 ja Mal d 3 (Hoffmann-Sommergruber 

2002). Patogeneesiga seotud proteiine hakatakse tootma siis, kui taim kannatab abiootilise 

või biootilise stressi all (Bolhaar et al. 2005). Biootilise stressi kutsuvad taimes esile 

patogeenid nagu näiteks seened, viirused ja bakterid (Hoffmann-Sommergruber 2002). 

Näiteks tõusis allergeeni Mal d 2 sisaldus kohe pärast viljapuu bakterpõletikuga nakatumist 

(Gau et al. 2004). Puehringer et al. (2000) tehtud katse tulemused näitasid, et Mal d 1 

sisaldus tõusis nakatunud viljapuu lehtedes ning Mayer et al. (2011) tõestasid, et viljapuu 

bakterpõletikuga nakatunud puult korjatud õunad sisaldasid rohkem Mal d 1 geene kui 

tervelt puult korjatud õunad.  
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Abiootilise stressi võivad esile kutsuda muutused keskkonnatingimustes. Botton et al. 

(2008) analüüsis abiootiliste keskkonnategurite (maapinna kõrgus, varjutamine ja 

veepuudus) mõju õuna-allergeenidele ja leidis, et kõige väiksemat mõju avaldas õuna-

allergeenidele veepuudus. Veepuudusest põhjustatud stress muutis nõrgalt ainult Mal d 1 ja 

Mal d 4 allergeeni sisaldust (Botton et al. 2008). See on positiivne tulemus, kuna hetkel 

toimuvad suured klimaatilised muutused, mis põhjustavad veepuudust riikides, kus 

õunkasvatus on väga levinud. Seevastu avaldasid varjutamine ja maapinna kõrguse 

muutused rohkem mõju õuna-allergeenide sisaldusele (Botton et al. 2009; Sancho et al. 

2006). Botton et al (2009) katse tulemustest selgus, et õunad, mida kasvatati madalamal 

kõrgusel merepinnast, sisaldasid pärast 5 kuud säilitamist vähem allergeene kui kõrgemal 

kasvatatud õunad. Varjulisemas kohas kasvanud õuntes oli allergeenide sisaldus suurem 

kui päikselises kohas kasvanud õuntes (Botton et al. 2008; Sancho et al. 2006).   

Kui taimes väheneb oluliste stressitaluvust suurendavate ainete sisaldus, hakatakse tootma 

patogeneesiga seotud proteiine (Pueringer et al. 2000). Näiteks õunas oluline antioksüdant 

glutatioon aitab taluda nii abiootilist kui ka biootilist stress ja Pueringer et al. (2000) 

tõestas katseliselt, et glutatiooni vähenedes tõuseb õunas Mal d 1 sisaldus.  

 

 

3.3. Viljelusviis 

 

Kirjanduse andmetel võib õunte allergeensust mõjutada ka viljelusviis, näiteks võib mahe- 

ja integreeritud tootmises kasvatatud õunte allergeensus olla erinev (Marzban et al. 2005; 

Mathes, Schmitz-Eiberger 2009; Klockenbring et al. 2001). Klockenbring et al. (2001) ei 

leidnud suurt erinevust erinevate õunasortide allergeensuses, kuid ainsana olid kõrgema 

allergeensusega sordi ’Boskoop’ maheviljeluses kasvatatud õunad (Klockenbring et al. 

2001). Mathes, Schmitz-Eiberger (2009) leidsid, et integreeritud tootmises kasvatatud 

õunad sisaldasid rohkem Mal d 1 allergeeni kui mahetootmises kasvatatud õunad (Tabel 

4). Marzban et al. (2005) aga leidsid, et  sortidel ’Braeburn’, ’Fuji’ ja ’Jonagold’ mahedalt 

kasvatatud õunad sisaldasid rohkem Mal d 1 allergeeni kui integreeritud tootmises 

kasvatatud õunad (Tabel 4). Eelnevalt nimetatud katse puhul tuleb aga arvesse võtta, et 
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õunu säilitati enne allergeenide määramist 3 kuud temperatuuril 4ºC ja see võis tulemust 

mõjutada.  

 

Tabel 4. Allergeeni Mal d 1 sisaldus (μg 1/g õunas) erinevates õunasortides mahe- ja 

integreeritud viljeluses  

Sort Mal d 1 kogus 

mahetootmises  

Mal d 1 kogus integreeritud 

tootmsies 

Viide 

’Braeburn’ 8,81 8,08 Marzban et al. (2005) 

’Fuji’ 12,84 11,50 Marzban et al. (2005) 

’Jonagold’ 2,0 1,3 Matthes, Schmitz-Eiberger 

(2009) 

’Rubens’ 4,91 6,7 Marzban et al. (2005) 

’Topaz’ 2,7 4,7 Matthes, Schmitz-Eiberger 

(2009) 

 

Mal d 1 sünteesi mõjutab integreeritud tootmises eelkõige pestitsiididega töötlemine ning 

mahetootmises kutsuvad allergeeni sünteesi esile eelkõige biootilised stressifaktorid 

(Mathes, Schmitz-Eiberger 2009). Samas mõned pestitsiidid võivad õuna allergeensust 

pärssida, näiteks kloropropaan nõrgestab allergeenseid reaktsioone põhjustava aine, 

histamiini, vabanemist organismis (Beil et al. 2001). Kloropropaaniga kokkupuutunud 

õuna-allergeenidel oli vabaneva histamiini kogus väiksem kui töötlemata õuna-

allergeenidel (Beil et al. 2001). Sancho et al. (2006) on leidnud, et fungitsiididega 

töötlemine ei avalda allergeeni Mal d 3 sisaldusele mõju, vaid suuremat mõju avaldasid 

abiootilised stressifaktorid.  

Võrreldes integreeritud tootmises kasvatatud õuntega, on mahetootmises kasvanud õuntel 

suurem fenoolsete ühendite sisaldus (Hecke et al. 2006). Mahekasvatatud õuntes on 

fenoolsete ühendite sisaldus suurem, sest õunapuud kannatavad rohkem patogeenide 

rünnaku all ja flavonoididel on kaitsemehhanism patogeenide vastu (Petkovsek et al. 

2010). Fenoolsete ühendite sisaldus õunas vähendab allergeeni Mal d 1 sisaldust 

säilitamisperioodi vältel. 
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1.1. Säilitustingimused 

 

Eelkõige säilitatakse hoidlates pikemat aega talveõunu, mis säilitusperioodi jooksul saavad 

koristusküpsest tarbimisküpseks. Tavapäraselt säilitatakse õunu nullilähedasel 

temperatuuril kõrge suhtelise õhuniiskuse (95-98%) juures. Säilivuse pikendamise 

eesmärgil hoitakse õunu tänapäeval ka kontrollitud atmosfääri tingimustes. Kontrollitud 

atmosfääriga säilituskambrites on hapniku tase viidud madalale ja süsihappegaasi 

kontsentratsioon kõrgemale (Sancho et al. 2006). Sellistest tingimustes on võimalik õunu 

säilitada kuni 12 kuud (Kader 2004). Madalale viidud hapniku ja tõstetud süsihappegaasi 

kontsentratsioon ning madal temperatuur pärsivad etüleeni sünteesi, seega on aeglustunud 

vilja valmimine ja õun säilib kauem kvaliteetsena (Corny et al. 1996; Barrett et al. 1991). 

On leitud, et allergeeni Mal d 1 sisaldus tõuseb õuntes sõltumata sellest, kas õunu 

säilitatakse tavalises külmhoidlas, kontrollitud atmosfääris või toatemperatuuril (Kiewning, 

Schmitz-Eiberger 2014; Sancho et al. 2006; Mathes, Schmitz-Eiberger 2009). Erinevad 

sordid käituvad erinevates säilitustingimustes isesuguselt ja seni tehtud katsete tulemused 

on olnud ebaühtlased (Kiewning et al. 2012; Kiewning, Schmitz-Eiberger 2014; Mathes, 

Schmitz-Eiberger 2009). Erinevad  tulemused on ilmselt põhjustatud sellest, et sobivad 

säilitustingimused on sordispetsiifilised ja katsetes valitakse tingimused, mis enam-vähem 

sobivad kõikidele sortidele ehk leitakse keskmiselt optimaalsed tingimused (Watkins et al.  

2004; Kiewning et al. 2012). 

Kiewning et al. (2012) eeldasid, et etüleeni süntees õunte säilitamisel on seotud Mal d 1 

sisaldusega, kuid katse tulemused seda eeldust ei kinnitanud (Kiewning et al. 2012; 

Atkinson et al. 1996). Kontrollitud atmosfääris säilitamisel esines enamikul sortidest 

kõrgem Mal d 1 allergeeni sisaldust kui tavakambris säilitamisel (Tabel 5). Suurenenud 

Mal d 1 allergeeni sünteesi võis esile kutsuda kontrollitud atmosfääri tingimustest tekkinud 

stress viljal ja enne katsete tegemist viidi õunad kontrollitud atmosfäärist külmkambrisse 

ning muutunud õhukoostis võis esile kutsuda stressi (Kiewning et al. 2012). Veel võib 

õuntel tekkida stress õhukoostise muutusest näiteks siis kui pärast säilitamist viiakse õunad 

poelettidele (Kiewning et al. 2012).  
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Tabel 5. Allergeeni Mal d 1 sisaldus (μg g
-1

)pärast 36 nädalat säilitamist (Kiewning et al. 

2012) 

Sort Säilitamine kontrollitud atmosfääris Säilitamine tavahoidlas 

’Boskoop’ 24 2 

’Elise’ 8 3 

’Elstar’ 12 25 

’Gala’ 28 55 

’Golden Delicious’ 56 20 

’Jonagold ’ 43 30 

’Topaz’ 18 11 

 

Schmitz-Eiberger, Matthes (2011) uuringud kinnitavad, et Mal d 1 allergeeni süntees on 

seotud polüfenoolide sisaldusega ja polüfenooloksüdaasi (PPO) aktiivsusega. Polüfenoolid 

hõivavad allergeeni sidumiskohad, takistades antikehaga sidumist ja sellega väheneb 

allergeensus; eelnevalt kirjeldatud protsessi kutsub esile PPO aktiivsus (Kiewning et al. 

2012; Kiewning et al. 2013). Kiewning et al. (2013) järeldasid katse tulemustest, et mida 

madalam polüfenoolide sisaldus on sordil, seda kõrgem on Mal d 1 allergeeni sisaldus. 

Polüfenoolide sisaldus tõuseb säilitamisperioodi jooksul, kuid sorditi võivad esineda 

erinevused (Tabel 6). Tabelist 6 on näha, et kõrge allergeensusega gruppi kuuluval sordil 

’Golden Delicious’ on polüfenoolide sisaldus võrreldes madala allergeensusega gruppi 

kuuluval sordiga ’Topaz’ madalam. Samas tabelis välja toodud sordil ’Braeburn’ on küll 

polüfenoole vähem kui ’Golden Delicious’ sordil, ent siiski on see sort grupeeritud nõrga 

allergeensusega sortide hulka kuna sellel sordil on PPO aktiivsus kõrgem kui sordil 

’Topaz’ ja kõige madalama PPO aktiivusega sordil ’Golden Delicious’ (Schmitz-Eiberger, 

Matthe 2009). Kiewning et al. (2013) tulemused näitavad, et PPO ensüümi aktiivsus 

mõjutab oluliselt rohkem allergeeni Mal d 1 sisaldust kui polüfenoolide kogus ja PPO 

aktiivsusega on võimalik Mal d 1 sisaldust viia alla isegi siis kui polüfenoolide kogus on 

madal. PPO aktiivsus väheneb vilja valmimisega paralleelselt ja säilitamisperioodil hakkab 

jälle tõusma va. sortidel ’Golden Delicious’, ’Topaz’, sest neil hakkas peale 8. nädalat 

säilitamist PPO aktiivsus jälle langema (Murata et al. 1995; Kim et al. 2001; Schmitz-

Eiberger, Matthes 2009; Kiewning et al. 2013). Värskelt korjatud õuntes oli kõige 

madalam PPO aktiivsus sordil ’Topaz’ ja kõige kõrgem sordil ’Golden Delicious’ 
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(Schmitz-Eiberger, Matthes 2011). Mida suurem on PPO aktiivsus õunas, seda rohkem 

takistavad polüfenoolid allergeensete proteiinide kinnitumist antikehadele ja õuna-

allergeensus väheneb. PPO on ka üks peamine tegur, mis on seotud õuna ensümaatilise 

pruunistumisega säilitamise ajal, ja et seda protsessi takistada, töödeltakse õunu 

kemikaalidega, mis takistavad fenoolide ja proteiinide kokkusattumist (Garcia et al. 2007: 

Kiewning et al. 2013). Säilitamisperioodil on selliste kemikaalidega töödeldud õunte Mal d 

1 sisaldus suurem kui töötlemata õuntes (Kiewning et al. 2013). 

 

Tabel 6.  Polüfenoolide sisaldus (μg/g) õuntes koristamisel ja säilitusperioodi jooksul 

Säilitustingimused ’Topaz’ ’Braeburn’ ’Golden 

Delicious’ 

Viide 

Polüfenoolide sisaldus 

koristamisel 

33,2 29,0 28,4 Schmitz-Eiberger, 

Matthes (2011) 

Pärast 8 nädalat säilitamist 

tavahoidlas 

37,0 29,2 32,1 Schmitz-Eiberger, 

Matthes (2011) 

Pärast 12 nädalat säilitamist 

tavahoidlas 

44 31,9 34,2 Schmitz-Eiberger, 

Matthes (2011) 

Pärast 18 nädalat säilitamist 

tavahoidlas  

75 - 48 Matthes, Schmitz-

Eiberger (2009) 

Pärast 18 nädalat säilitamist 

kontrollitud atmosfääris 

49 - 32 Matthes, Schmitz-

Eiberger (2009) 

 

Säilitustingimuste mõju allergeenidele Mal d 2, Mal d 3 ja Mal d 4 on vähem uuritud. Seni 

on tulemused näidanud, et allergeeni Mal d 3 sisaldus tõusis esimesel säilituskuul nii 

toatemperatuuril, tavahoidlas kui ka kontrollitud atmosfääris säilitamisel, kuid seejärel 

hakkas sisaldus vähenema (Sancho et al. 2006b). Õuntes, mida säilitati kontrollitud 

atmosfääri tingimustes, langes allergeeni sisaldus rohkem kui tavatingimustes säilitatud 

õuntes. Allergeeni Mal d 4 sisaldus samuti langeb säilitamise ajal (Botton et al. 2008; 

Yang et al. 2011). Sellised muutused võivad olla tingitud sellest, et allergeenid Mal d 3 ja 

Mal d 4 süntees on seotud etüleeni sünteesiga. Allergeenil Mal d 2 on aga negatiivne seos 

etüleeni sünteesiga; allergeenide sisaldus vähenes etüleeniga töödeldud õuntes (Yang et al. 

2011). Kuna etüleeni süntees väheneb säilitamistingimustes, on allergeeni Mal d 2 sisaldus 

on säilitatud õuntes kõrgem kui värskelt korjatud viljades.  
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Biootilised ja abiootilised stressifaktorid indutseerivad õunas etüleeni produktsiooni 

(Bleecker, Kenda 2000). Etüleeni sünteesi on võimalik pärssida säilitamiskemikaalidega 

nagu näiteks 1-MCP (1-metüültsüklopropeen), mis seob endaga etüleeni retseptorid, 

takistades etüleeni kinnitumist samadele retseptoritele (Yang et al. 2011; Kiewning et al. 

2013b). 1-MCP mõju erinevate sortide Mal d 1 allergeeni sisaldusele sõltub õunasordist ja 

säilitamistingimustest (Kiewning et al. 2013b). Üldiselt näitavad Yang et al. (2011) ja 

Kiewning et al. (2013b) tulemused, et pikaajaliselt säilitatud ja 1-MCP-ga töödeldud 

õuntes vähenes Mal d 1 allergeeni sisaldus võrreldes töötlemata õuntega. Kiewning et al. 

(2013b) arvas, et 1-MCP mõjutab rohkem neid sorte, mis on kõrge Mal d 1 sisaldusega ja 

vähem neid, mis on madala Mal d 1 sisaldusega. Allergeeni Mal d 1 sisaldus väheneb 

sellepärast, et 1-MCP aeglustab vilja valmimist ja on teada, et Mal d 1 sisaldus suureneb 

vilja valmimisega paralleelselt (Kiewning et al. 2013b; Atkinson et al. 1996).  

Säilitustingimuste mõju õuna-allergeensusele on veel vähe uuritud ja seni on olnud katsete 

tulemused ebaühtlased. Erinevad sordid käituvad erinevates tingimustes isemoodi ja seni 

on kõige sobivamad tingimused leitud ainult sordile ’Boskoop’. Allergeeni Mal d 1 

sisaldus tõuseb mingil määral kõikidel sortidel; mõnedel sortidel vähem kui teistel 

(Kiewning et al. 2012). Seega peaksid Mal d 1 vastu tundlikud allergikud tarbima eelkõige 

värskeid või lühiajaliselt säilitatud õunu. 
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade õuntes esinevatest allergeenidest ja selgitada 

mil määral mõjutavad õunte allergeensust geneetilised tegurid ja kasvatus- ning 

säilitustingimused.   

Õunast on seni tuvastatud neli peamist allergeeni: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 ja Mal d 4.  

Neist kõige sagedamini esinev allergeen, Mal d 1, põhjustab leebete sümptomitega vaevusi 

Põhja-Euroopas. Teine sagedamini esinev allergeen, Mal d 3, põhjustab tõsisemaid 

vaevuseid Lõuna-Euroopas. Allergeenide Mal d 2 ja Mal d 4 suhtes ei ole selget mustrit 

välja selgitatud, kuid on teada, et Mal d 2  põhjustab tõsisemaid sümptomeid nagu 

allergeen Mal d 3 ja Mal d 4 põhjustab leebeid sümptomeid nagu allergeen Mal d 1. 

Kokkuvõttes võib käesoleva töö põhjal välja tuua järgmised olulisemad aspektid: 

1. Õuna allergeensed omadused erinevad suuresti sorditi, samuti võib olla erinev sama 

sordi erinevate viljade allergeensus ja ka sama vilja erinevate osade allergeensus. 

2. Kirjanduse andmetel on varajastel õunasortidel kõrgem potentsiaal allergeensusele 

kui hilisematel sortidel. 

3. Tugeva allergeensusega õunte hulka kuuluvad sordid ’Golden Delicious’, 

’Jonagold’ ja ’Gala’ ning nõrga allergeensusega õunte hulka ’Elise’, ’Topaz’ ja 

’Santana’.  

4. Viljaliha tugeva allergeensusega on sordid ’Golden Delicious’, ’Jonagold’, 

’Jonathan’ ja ’Fiesta’. Viljaliha on  nõrga allergeensusega sortidel ’Gala’, ’Florina’, 

’Red Chief’ ja ’Ohrin’. 

5. Tugeva viljakoore allergeensusega on sordid ’Golden Delicious’, ’Fiesta’, ’Gala’, 

’Florina’ ja ’Red Chief’ ning nõrga viljakoore allergeensusega on sordid 

’Jonagold’. ’Jonathan’ ja ’Topaz’.  

6. Geneetilise muundamisega on võimalik muuta sordi allergeensust, vaigistades 

soovimatu allergeen. 

7. Õuna-allergeene, Mal d 1, 2 ja 3, hakatakse sünteesima siis kui taim kannatab 

abiootilise ja/või biootilise stressi all. 
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8. Integreeritud tootmises mõjutab allergeeni Mal d 1 sünteesi eelkõige pestitsiididega 

töötlemine ja mahetootmises mõjutavad eelkõige biootilised stressifaktorid. 

9. Õunte säilitamisel tõuseb allergeeni Mal d 1 sisaldus ja langeb Mal d 3 sisaldus 

Kokkuvõttes võib Mal d 1 suhtes tundlikele inimestele soovitada võimalikult lühikest aega 

säilitatud õunte tarbimist, kuna need on üldjuhul vähem allergeensed. Olenevalt allergia 

iseloomust võib ka õunte koorimine ja kuumtöötlemine allergeensust vähendada. 

Allergikud võiksid õunte tarbimisel arvestada sordiomaduste ja õunte päritoluga. 

Õunatoodete tarbimisel tuleks kasuks teadmine, kas toode on valmistatud säilitatud või 

otse puult korjatud õuntest.  
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NATURAL ALLERGENS IN APPLES AND FACTORS 

AFFECTING APPLE ALLERGENICITY 

Summary 

 

The aim of this study was to give an overview about the main apple allergens and to find 

out to which extent genetic factors and  pre- and postharvest technologies affect apple 

allergenicity. 

Four major allergens have been identified in apple: Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 and Mal d 4. 

The most frequently occurring allergen in Northern and Central Europe is Mal d 1, causing 

mild allergy symptoms. Most  frequently occurring allergen in Southern Europe is Mal d 3, 

causing severe symtoms. Concerning Mal d 2 and Mal d 3 allergens, there is no clear 

pattern of occurrence, but is known that Mal d 2 causes severe and Mal d 4 cause mild 

symptoms. Following conclusions can be brought out based on current study: 

1. There can be significant variations in allergen content in different apple cultivars. 

Also there can be inter-apple or intra-apple variability.  

2. Based on literature, cultivars ripening earlier have higher allergenic potential 

compared to late-ripening cultivars. 

3. Cultivars with high allergenicity are ’Golden Delicious’, ’Jonagold’ and ’Gala’. 

Cultivars with low allergenicity are ’Elise’, ’Topaz’,  and ’Santana’. 

4. ’Golden Delicious’, ’Jonagold’, ’Jonathan’, and ’Fiesta’ have hogh flesh 

allergenicity. ’Gala’, ’Florina’, ’Red Chief’ and ’Ohrin’ have low flesh 

allergenicity. 

5. Based on peel allergenicity, most allergenic apple cutlivars are ’Golden Delicious’, 

’Fiesta’, ’Gala’, ’Florina’ and ’Red Chief’ and the least allergenic apple cultivars 

are ’Jonagold’,’Jonathan’ and ’Topaz’.  

6. Apple allergenicity can be changed by genetical modification, such as silencing 

unwanted allergen. 

7. Apple allergens Mal d 1, Mal d 2 and Mal d 3 are expressed in response to biotic 

and abiotic stresses. 
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8. In integrated apple production fruit, Mal d 1 synthesis may be induced by pesticide 

treatment and  in -organical production mostly by biotic stress factors. 

9. Mal d 1 content increases and Mal d 3 content decreases during storage. 

In conclusion, people, who are sensitive to Mal d 1 allergen, should prefer earlier ripening 

cultivars, since storage generally increases Mal d 1 content in apples. Depending  on the 

characterisation of apple-allergy, peeled or cooked apples can be less allergenic. People 

with apple allergy would benefit of knowledge about cultivar and its storage conditions. 

Prior to consumption of apple products,  it would be helpful to know wheter the product is 

made of  stored apples or  recently harvested apples.  
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