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Seznam zkratek 
 
 
AE         atopický ekzém 
APT       atopy patch test - atopické epikutánní testy 
DBPCFC                          double blind placebo controlled food challenge - dvojitě slepý,  
    placebem kontrolovaný expoziční test 
 
EAACI a GA2LEN          Evropská akademie alergologie a klinické imunologie zabývající se          
                                          atopickými epikutánními testy 
  
EFTAD                             European Task Force on Atopic Dermatitis 
ET                                     expoziční test 
FEIA                                 fluorescenční enzymatická imunoanalýza 
KM                                   kravské mléko        
n.d.    not done,  neprovedeno 
OAS                                 orální alergický syndrom 
OET                                  otevřený expoziční test 
PM                                    pšeničná mouka                      
SCORAD index               systém hodnocení závažnosti atopického ekzému   
Spec. IgE                          hladina sérových specifických IgE protilátek 
SPT                                   skin prick test - kožní prick testy 
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2. SOUHRN 
Potravinová alergie je nyní považována za světově rozšířený problém a, jako jiné projevy 
atopie, její výskyt stále vzrůstá. Všeobecně se uznává význam potravinové  alergie u dětí 
s atopickým ekzémem, zvláště u dětí do tří let věku.  
Zatím neexistuje rozsáhlá studie zaměřená na potravinovou alergii u dospělých jedinců s 
atopickým ekzémem. Přibývá však dokladů, že i u dospívajících a dospělých jedinců s 
atopickým ekzémem může hrát potravinová alergie významnou úlohu. Závažná je zejména 
alergie na potraviny zkříženě reagující s pyly, která může průběh atopického ekzému 
zhoršovat. Význam potravinové alergie na běžné potravinové alergeny (kravské mléko, 
pšeničná mouka, sója, vejce) u dospělých pacientů s atopickým ekzémem je zřejmě podceněn. 
Cílem naší práce bylo vyhodnotit výskyt potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou 
mouku, vyhodnotit význam atopických epikutánních testů, eliminační diety a dalších 
vyšetřovacích postupů v diagnostice potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem 
starších 14 let v porovnání s dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem, 
který je považován za zlatý standard v diagnostice potravinové alergie.  
Podařilo se nám v našem souboru 149 pacientů zachytit alergii na pšeničnou mouku a kravské 
mléko u pěti pacientů, což jsou 3,4 % z celkového počtu pacientů (u čtyř pacientů na 
pšeničnou mouku, u jednoho pacienta na kravské mléko a pšeničnou mouku současně) a její 
relevanci potvrdit dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem. Vypracovali 
jsme metodiku atopických epikutánních testů pro vybrané potraviny a uplatnili ji při 
vyšetřování v souboru našich pacientů. V průběhu jednoho roku eliminační diety se prokázalo 
významné zlepšení kožního nálezu u nemocných s potravinovou alergií na kravské mléko a 
pšeničnou mouku. Diagnostická hypoalergenní dieta se projevila nejenom jako účinné 
opatření s příznivým efektem na závažnost atopického ekzému, ale dále jako důležitá součást 
v diagnostice potravinové alergie u těchto nemocných.  
Naše studie má charakter pilotní studie s ohledem na hodnocení významu jednotlivých 
vyšetřovacích metod v diagnostice potravinové alergie. Při statistickém zpracování výsledků 
byla prokázána souvislost výsledků kožních prick testů na kravské mléko a výsledků 
specifického sérového IgE na pšeničnou mouku vzhledem ke skutečně prokázané potravinové 
alergii pomocí dvojitě slepého, placebem kontrolovaného expozičního testu. Zatím jsme 
neprokázali významný diagnostický přínos atopických epikutánních testů v diagnostice 
potravinové alergie na tyto dvě základní potraviny. Domníváme se, že u dospělých pacientů 
se středně závažnou až závažnou formou atopického ekzému má smysl zaměřit se na 
diagnostiku potravinové alergie se zavedením diagnostické hypoalergenní diety s provedením 
expozičních testů. Dietní doporučení, které je založeno jen na částečném zhodnocení výsledků 
vyšetření, může vést ke zbytečnému omezení v jídelníčku a k dalšímu psychickému stresu u 
pacientů s atopickým ekzémem.  
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3. SUMMARY  
Food allergy is now recognized as a worldwide medical problem, as food allergy prevalence 
is gradually increasing. The importance of food allergy in children with atopic eczema, 
especially during first three years of life, was confirmed by extensive studies. Up to now, 
studies dealing with food allergy in adult patients suffering from atopic eczema, are rare. It 
was shown that severe eczema could be worsened by pollen related foods in studies with 
limited number of patients. However, the significance of food allergy to common food 
allergens (cow milk, wheat, soy, egg) in adult patients with atopic eczema is very likely 
underestimated.  
The aim of our study was to follow the occurence of food allergy to cow milk and wheat 
flour, respectively, and to evaluate the clinical value of atopy patch test, elimination diet, and 
other diagnostic methods in the diagnostic work - up of food allergy in patients with atopic 
eczema over 14 years of age compared to double - blind, placebo controlled food challenge, 
which is considered as a gold standard in diagnostic work - up of food allergy. 
Food allergy to cow milk and wheat flour was confirmed in five patients (3,4 %) from 149 
patients enrolled to this study (in one patient simultaneously to cow milk and wheat, in four 
patients to wheat) by double - blind, placebo controlled food challenge test. The skin 
involvement was improved in all patients with confirmed food allergy to cow milk and wheat 
during one year of the elimination diet. The introduction of diagnostic hypoallergenic diet was 
confirmed to be both a valuable tool in the management of the disease and the important 
diagnostic test in the diagnostic work - up of food allergy.    
Double - blind, placebo controlled food challenge has been shown as the most important test 
in the diagnosis of food allergy. The significant relation between results of skin prick tests and 
confirmed food allergy was found for cow milk, and the significant relation between 
positivity of specific IgE with confirmed food allergy was found for wheat. Atopy patch tests 
were not helpful in diagnosis of food allergy. This study showed that the results of specific 
IgE, atopy patch tests and skin prick tests cannot be used separately in the determination of 
food allergy in patients with atopic eczema. Oral food challenge test and double - blind, 
placebo controlled food challenge may help to prevent ordering of unnecessary restrictive 
diets to patients, which are not based on a proper diagnosis and may contribute to malnutrition 
and additional psychological stress in some patients suffering from atopic eczema.   
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4. ÚVOD 

4.1. Atopie. Atopický ekzém 

Atopický ekzém je chronické kožní onemocnění, které většinou začíná v raném dětství a je 
charakterizováno svědivostí a častými exacerbacemi. Sklon k tomuto onemocnění bývá 
dědičný a nazývá se atopie. 

Atopie představuje vrozenou dispozici k nadměrné tvorbě IgE protilátek jako odpověď na 
zevní alergeny inhalační, potravinové  nebo kontaktní. Klinicky se atopie manifestuje 
atopickým onemocněním, kam patří asthma bronchiale, alergická rýma a konjunktivitida a 
také atopický ekzém. Úloha imunitní přecitlivělosti I.typu zprostředkované IgE protilátkami 
je u atopického ekzému potvrzena mnoha studiemi. V expozičních testech se reakce 
zprostředkovaná IgE protilátkami projevuje časnou a pozdní reakcí. Při časné reakci dochází 
ke kožním projevům charakteru erytému, svědění, urtikárie, dále k celkovým příznakům 
(dušnost, anafylaktický šok, gastrointestinální příznaky) do 2 hodin po podání provokujícího 
alergenu, např. potravinového. Jako pozdní reakce je možno pozorovat zhoršení atopického 
ekzému za 6-48 hodin od podání alergenu, tato pozdní reakce  se může vyskytovat samostatně 
nebo v kombinaci s časnou reakcí. Při pozdních reakcích se uplatňuje imunitní přecitlivělost 
IV. typu. Průběh atopického ekzému je komplikován řadou dalších faktorů: hormonálních, 
infekčních, emočních, klimatických, a v neposlední řadě změnou kvality kůže. 
 
4.2. Význam potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem 
Prevalence potravinové alergie v evropské populaci bez zohlednění věku se uvádí 2 - 3,2 % 
(29). U dětí do tří let je u jedné třetiny nemocných s atopickým ekzémem prokázána 
potravinová alergie na kravské mléko a vejce. U více než 80 % z nich však nastupuje po 
třetím roce života tolerance na tyto potraviny. Význam potravinové alergie u adolescentů a 
dospělých pacientů s atopickým ekzémem (AE) zůstává nedořešen, existuje pouze málo studií 
zabývajících se významem potravinové alergie u dospělých pacientů s AE. Význam potravin 
je laiky dokonce přeceňován. Odborná literatura jej nepodceňuje, ale uvádí se, že potravinové 
vlivy hrají malou roli. Může se jednat i o nealergické reakce - histaminoliberační a 
farmakologické, které se souhrnně označují jako potravinová intolerance, dále reakce 
psychosomatické a reakce způsobené toxickými účinky potravin (endotoxiny hub, plísní, ryb). 
 
4.3. Diagnostika potravinové alergie 
Potravinová alergie je stav, u kterého je jedinou spolehlivou léčebnou metodou vyloučení 
potraviny, která je zodpovědná za obtíže, z jídelníčku. Diagnostický postup, který vede ke 
spolehlivému určení rizikové potraviny, zahrnuje v první řadě anamnézu a dále testy určené 
ke stanovení přecitlivělosti zprostředkované IgE protilátkami (kožní prick testy, sérové 
specifické IgE). Pro diagnostiku přecitlivělosti zprostředkované tzv. „non - IgE“ 
patogenetickým imunitním mechanizmem vstoupily do diagnostiky atopické epikutánní testy. 
Z výsledku výše uvedených diagnostických metod vyplyne určité podezření na konkrétní 
potravinu, popř. potraviny. Pro přesnou diagnostiku  musí být  podezření potvrzeno ústupem 
potíží při diagnostické eliminační dietě a recidivou potíží při expozičním testu. Za zlatý 
diagnostický standard je považován dvojitě slepý, placebem kontrolovaný orální expoziční 
test, kdy nemocný ani lékař nevědí, zda je testováno placebo nebo potravina. Předcházet může 
otevřený orální expoziční test, kdy se podá potravina v běžné dávce a formě. Pokud je 
otevřený expoziční test negativní, lze potravinu zavést do jídelníčku. Pokud je pozitivní, je 
třeba pozitivní výsledek potvrdit dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem 
(17). 
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Diagnostický postup pro potravinovou alergii u atopického ekzému navrhla Evropská 

akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI a GA2LEN) (31). 

 

 
Persistující středně těžký a těžký AE 

 
 

Anamnéza možné potravinové alergie, sérové specifické IgE, SPT (APT) 
 
 

Diagnostická eliminační dieta trvající několik týdn ů (např. 4-6 týdnů) 
 
 

První orální expoziční test v době zklidnění onemocnění, zhodnocení ekzémových 
příznaků 

(např. SCORAD)  před orálním expozičním testem 
 
 

První odměřovaný orální expoziční test 
 
 

Hodnocení neekzémových příznaků v průběhu testu  a následující 2 hodiny 
 
 

Hodnocení intenzity ekzémových příznaků po dobu nejméně 16-24 hodin po orálním ET 
 
 

V případě negativní reakce: Po dobu několika dní požít danou potravinu v běžné denní 
dávce a hodnotit intenzitu ekzémových příznaků denně jeden týden 

 
 

Nejméně jeden den bez expozice 
 
 

další orální ET 
 
 

. 
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4.4. Atopické epikutánní testy (APT) 
Epikutánní testy se běžně používají při zjišťování kontaktní alergické reakce (4. typ alergické 
reakce) na různé chemické látky. Tato metoda se v posledních letech také využívá při 
diagnostice potravinové či inhalační alergie, kdy jako testovací látka se však používá alergen 
způsobující běžně 1. typ alergické reakce - alergen potravinový či inhalační (10).  
APT se nyní považují za doplňkový test pro diagnostiku proteinové alergie, která způsobuje či 
zhoršuje atopický ekzém. Ukázalo se, že existuje skupina osob s atopickým ekzémem, u 
kterých byly zjištěny pozitivní atopické epikutánní testy, ale negativní specifické IgE na 
stejný testovaný alergen (18). Pro diagnostické účely je tato skupina nemocných s pozitivními 
atopickými epikutánními testy a negativními prick testy a negativním specifickým IgE zvlášť 
důležitá, protože pouze IgE reakce byly považovány za jediné alergické reakce v patogenezi 
atopického ekzému. Metodika epikutánního testování s aeroalergeny a standardizace 
testovaných inhalačních alergenů byla v posledních letech široce vypracována německými a 
finskými auotory (10).  
Podobně je nyní vhodné další pozornost věnovat vypracování metodiky atopických 
epikutánních testů s potravinami a jejich standardizaci (10). Dle německých autorů je již 
možno považovat toto vyšetření za přínosné v diagnostice potravinové alergie u dětí 
s atopickým ekzémem (15, 18, 21). Při kombinaci pozitivního výsledku specifického IgE pro 
podezřelou potravinu a pozitivního výsledku při atopickém epikutánním testování se jevil 
DBPCFC (dvojitě slepý placebem kontrolovaný expoziční test)již jako nadbytečný (19). To 
platí zvláště pro diagnostiku potravinové alergie na kravské mléko a vejce u dětí s atopickým 
ekzémem (19). Atopické epikutánní testy s potravinovými alergeny byly používány zatím 
pouze u dětí, nejsou zprávy o použití atopických epikutánních testů s potravinovými alergeny 
u dospělých nemocných s atopickým ekzémem. To nás vedlo k přesvědčení, že vypracování 
metodiky atopických epikutánních testů může být přínosné v diagnostice potravinové alergie.  
 
5. CÍL PRÁCE 

1) Zhodnotit význam potravinové alergie na základní potravinové alergeny (kravské 
mléko a pšeničnou mouku) u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let.   

2) Vypracovat metodiku atopických epikutánních testů s těmito potravinovými alergeny 
pro průkaz potravinové přecitlivělosti pozdního typu a ověřit přínos tohoto vyšetření v 
klinické praxi v diagnostice potravinové alergie u této skupiny nemocných a porovnat 
výsledky atopických epikutánních testů s ostatními vyšetřovacími postupy: anamnéza, 
stanovení sérové hladiny specifického IgE, kožní prick testy a potravinové expoziční 
testy (otevřený expoziční test, dvojitě slepý, placebem kontrolovaný expoziční test). 

3) Sledovat závažnost atopického ekzému po úpravě dietního režimu u pacientů 
s prokázanou potravinovou alergií na kravské mléko a pšeničnou mouku.  

4) Zhodnotit přínos diagnostické hypoalergenní diety na závažnost atopického ekzému u 
všech pacientů zařazených do studie.  

 
6. METODIKA 
6.1. Výběr pacientů do studie 
Do studie byli zahrnuti nemocní s atopickým ekzémem, kteří přišli k ambulantnímu vyšetření 
nebo k hospitalizaci na Kliniku nemocí kožních a pohlavních  Fakultní nemocnice a Lékařské 
Fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v období od ledna 2005 do června 2008. 
Nemocní vyplnili dotazník, ve kterém odpovídali na cílené dotazy ohledně možnosti zhoršení 
kožního nálezu po podání určitých potravin, popisovali případné další alergické projevy 
potravin (např. orální alergický syndrom, výsev urtikárie, zažívací a dechové obtíže), 
subjektivně hodnotili závažnost atopického ekzému a uváděli další projevy atopie. Do studie 
byli zahrnuti pacienti, kteří splňovali výběrová kritéria: věk nad 14 let, přítomnost středně 
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těžké až těžké formy atopického ekzému (hodnoceno objektivně indexem SCORAD). 
Atopický ekzém ohodnocený SCORAD indexem méně než 25 bodů byl považován za lehký, 
25-50 za středně těžký a nad 50 bodů za těžký. Pacienti s lehkou formou atopického ekzému 
byli zahrnuti do studie jen v případě podezření na výskyt potravinové alergie na jakoukoliv 
potravinu. Pacienti byli informováni o průběhu studie dermatologem - hlavním řešitelem 
studie. Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice a Lékařskou Fakultou 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové.  
 
Celkem 274 nemocných s atopickým ekzémem vyplnilo v období od ledna 2005 do června 
2008 dotazník zaměřený na potravinovou alergii jako zhoršující faktor atopického ekzému. 
Komplexním diagnostickým postupem prošlo celkem 149 osob starších 14ti let, u kterých 
bylo podezření na potravinovou alergie a trpěli lehkou formou atopického ekzému nebo měli 
střední až těžkou formu atopického ekzému. Z celkového počtu 149 osob zařazených do 
studie bylo 41 mužů a 108 žen (průměrný věk 26,16, směrodatná odchylka 9,6, minimální věk 
14  a maximální věk 63 let), průměrný SCORAD při zařazení do studie činil 32,9 bodů - 
SCORAD I (směrodatná odchylka 14,11). 
 
6.2. Dermatologické vyšetření pacientů zahrnutých do studie 
Anamnéza  
Při odebírání anamnestických údajů bylo zvláště dbáno na údaje, které se týkají potravin jako 
zhoršujícího faktoru pro průběh atopického ekzému. Šlo o upřesnění údajů uvedených již v 
dotazníku, který nemocní vyplnili před zařazením do studie. Pacient při odebírání 
anamnestických údajů cíleně odpovídal na dotaz, jestli pozoruje nežádoucí reakce po 
potravinách, a popisoval, o jaké reakce se jedná.  
U všech pacientů byly dále pečlivě odebrány anamnestické údaje ohledně výskytu 
rhinokonjunktivitidy (sezónní či celoroční) a o výskytu asthma bronchiale.  
 
Zhodnocení kožního nálezu 
Klinické dermatologické vyšetření pak hodnotilo rozsah, závažnost kožních lézí i intenzitu 
svědění pomocí indexu SCORAD (11). Index SCORAD hodnotí rozsah postižené kůže, 
závažnost projevů (erytém, ekzém, krusty, exkoriace) a subjektivní příznaky (svědění, 
narušení spánku). SCORAD index byl hodnocen v průběhu celé studie - při vstupu do studie, 
na počátku diagnostické hypoalergenní diety, po ukončení této diety a u pacientů 
s prokázanou potravinovou alergií po eliminaci potraviny z jídelníčku v průběhu jednoho 
roku. Byly stanoveny hodnoty SCORAD I (průměrná hodnota SCORADu u 149 vyšetřených 
pacientů před zahájením diagnostické hypoalergenní diety) a  SCORAD II (průměrná hodnota 
SCORADu u 149 vyšetřených pacientů po ukončení diagnostické hypoalergenní diety). 
Statisticky byl zhodnocen rozdíl ve SCORADu v průběhu diagnostické  hypoalergenní diety u 
všech pacientů, kteří dokončili diagnostický postup. 
 
6.3. Alergologické vyšetření  
Alergologické vyšetření nemocných zahrnutých do studie bylo provedeno na ambulanci 
Alergologie a klinické imunologie Polikliniky I v Hradci Králové pod vedením paní MUDr. 
Květuše Ettlerové. Při tomto vyšetření byla hodnocena také přítomnost pylové alergie - 
provedením kožních prick testů. U pacientů s dechovými obtížemi bylo provedeno 
spirometrické vyšetření.  
 
Kožní prick testy 
K provedení kožních prick testů se sledovanými potravinami byl použit diagnostický extrakt 
pšeničné mouky Aloystal (Stallergenes, Francie) a kravského mléka Soluprick (ALK Abelló). 
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Kožní prick testy byly provedeny na volární straně předloktí standardizovanou metodikou za 
použití kopíčka o délce hrotu 1 mm. V případě rozsáhlého postižení předloktí ekzémem byly 
testy provedeny na zádech. Reakce byla odečítána za 15 minut. Výsledek reakce byl 
hodnocen ve vztahu k negativní a pozitivní kontrole. Jako pozitivní byla hodnocena reakce 
charakteru pupenu o průměru větším než 3 mm ve srovnání s negativní kontrolou a 
přítomností erytému. Jako pozitivní kontrolní vyšetření byl proveden test s histaminem 10 
mg/ml, jako negativní kontrola byla použita originální negativní kontrola firmy ALK Abelló a 
Stallergens.  
Bylo dbáno na to, aby nemocný nejméně pět dní před testy vyloučil léčbu antihistaminiky, a 
aby testovaná kůže (volární strana předloktí nebo záda) nebyla ošetřena lokálními 
kortikosteroidy a fototerapií minimálně jeden týden před testováním. Perorální 
kortikosteroidy byly vyloučeny minimálně jeden měsíc. 
 
Sérové specifické IgE 
Hladina specifického sérového IgE na kravské mléko a pšeničnou mouku byla vyšetřena 
metodou CAP (systém FEIA - fluorescenční enzymatická imunoanalýza, Pharmacia 
Diagnostics, Uppsala Sweden) v Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Za pozitivní specifické IgE byla považována hodnota vyšší než 
0,35 kU/l. 
 
6.4. Atopické epikutánní testy (APT)  
Pacientům byly aplikovány atopické epikutánní testy s nativními potravinami. 
K provedení atopických epikutánních testů jsme použili testovací náplasti určené pro běžné 
epikutánní testování CURATEST (firmy Lohmann &, Rauscher International GmbH & Co., 
Německo). K samotnému testování jsme použili tyto čerstvé potraviny: mléko polotučné i 
plnotučné z běžné obchodní sítě, a směs pšeničné mouky s destilovanou vodou (1g pšeničné 
mouky na 10 ml destilované vody). Jako kontrolu jsme použili destilovanou vodu. Všechny 
tyto látky byly aplikovány na kůži formou běžného epikutánního testování pomocí testovacích 
náplastí, kde je alergen umístěn v testovacím poli kruhového tvaru o průměru 12 mm. Pro 
porovnání jsme u vyšetřených nemocných provedli ještě jednu alternativu APT, v kterých 
jsme testovali čerstvé potraviny ve vazelíně v koncentraci 2:1. Do 1 dílu žluté vazelíny jsme 
přidali 2 díly pšeničné mouky a stejným způsobem jsme testovací náplast přilepili na 
nepostiženou kůži zad. Mléko nebylo možno promíchat s vazelínou. Jako kontrolu při tomto 
testování jsme použili vazelínu, která byla samotná v jednom testovacím poli. Jinak se 
metodika shodovala s provedením APT s nativní potravinou. Tyto atopické epikutánní testy 
byly ponechány na zádech po dobu 48 hodin, první odečet reakce se uskutečnil 30 minut po 
sejmutí testů a další reakce byla odečtena za dobu 72 hodin od nalepení testů. Jako pozitivní 
reakce bylo hodnoceno zarudnutí se silnější infiltrací, popřípadě s papulkami a puchýřky. 
Samotný erytém nebyl hodnocen jako pozitivní reakce, přesto jsme si výskyt erytému 
poznamenávali. Reakce na potravinové alergeny v atopických epikutánních testech byly 
hodnoceny dle doporučení EFTAD (European task Force on Atopic Dermatitis - Consensus 
meetings) (10): 
- kožní nález v místě aplikace APT beze změny 
? erytém 
+ erytém s infiltrací 
++ erytém s infiltrací a papulkami (do 3 papulek) 
+++ erytém, infiltrace se 4 a více papulkami.  
 
Stejně jako u kožních prick testů bylo dbáno na to, aby nemocný nejméně pět dní před testy 
vyloučil léčbu antihistaminiky, a aby testovaná kůže (záda) nebyla ošetřena lokálními 
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kortikosteroidy minimálně jeden týden před testováním a fototerapií minimálně jeden měsíc 
před testováním. Perorální kortikosteroidy byly vyloučeny minimálně jeden měsíc. 
 
Vyšetřili jsme dále pomocí atopických epikutánních testů stejným způsobem 30 jedinců bez 
příznaků atopie jako kontrolní skupinu: 20 žen, 10 mužů ve věku průměrně 22,6 let 
(směrodatná odchylka  =  1,5) 
 
6.5. Diagnostická eliminační dieta 
Dalším diagnostickým krokem bylo zavedení diagnostické eliminační diety v trvání 
minimálně 14 dní. Dieta byla koncipována jako hypoalergenní a nedráždivá. 
Byly vyloučeny potraviny se silnou alergenní potencí: kravské mléko a mléčné výrobky, 
obilná mouka, sója, vejce, stromové ořechy, arašídy a potraviny, na které vzniklo podezření 
na základě výsledku anamnézy, atopických epikutánních testů, kožních prick testů a 
specifického sérového IgE. Dále bylo vyloučeno syrové ovoce a zelenina (ev. ponechán jeden 
druh anamnesticky bezpečný), koření a potraviny s obsahem přídatných látek, tzv. 
potravinových aditiv. Základem diety byla tepelně upravená zelenina a ovoce (s výjimkou 
celeru), rýže, brambory a kukuřice obdobně jako u bezlepkové diety a maso (s výjimkou 
rybího). V průběhu diety si pacient zaznamenával intenzitu obtíží. Na začátku a na konci 
diagnostické eliminační diety byla objektivně zhodnocena intenzita atopického ekzému 
pomocí indexu SCORAD (SCORAD I - hodnoceno při vstupu do studie před zahájením 
diagnostické hypoalergenní diety, SCORAD II - hodnoceno po ukončení diagnostické 
hypoalergenní diety). 
 
6.6. Otevřený expoziční test  
U všech pacientů zahrnutých do studie byl následně po eliminační dietě proveden otevřený 
expoziční test (OET) s kravským mlékem a pšeničnou moukou. 
Před expozičními testy byla vysazena antihistaminika minimálně pět dní, perorální 
kortikosteroidy byly vysazeny minimálně jeden měsíc. Lokální ošetřování kůže nebylo 
měněno během expozičních testů. 
V případě, že nemocný v minulosti nikdy neprodělal akutní systémovou anafylaktickou reakci  
a potravinu měl před nastavením diety běžně v jídelníčku, byl proveden otevřený expoziční 
test v domácím prostředí. Nemocný byl přesně ústně i písemně informován, jak test provést. 
Pokud šlo o nemocného s asthma bronchiale a/nebo prodělal systémovou anafylaktickou 
reakci v minulosti, byl přijat ke krátkodobé hospitalizaci k provedení  testu na Kliniku nemocí 
kožních a pohlavních v Hradci Králové.  
 Nemocný požil danou potravinu ve třech běžných porcích během dvou dnů. Jedna porce 
kravského mléka představovala sklenku (200 ml) nesvařeného, polotučného (neochuceného) 
kravského mléka. Pšeničná mouka byla testována ve formě nudlí připravených z pšeničné 
mouky, soli a vody. První porce byla požita nalačno, v postupně se zvyšující dávce, ve 20ti 
minutovém intervalu mezi dávkami. Tři hodiny po testu nemocný nejedl a zaznamenal 
případné zhoršení atopického ekzému. Další dvě porce následovaly za 12 a 24 hodin od první 
porce, pokud nedošlo k jednoznačnému zhoršení kožního nálezu či jiné alergické reakci po 
předchozí dávce. Pokud nedošlo během  48 hodin od začátku testu k jednoznačnému zhoršení 
atopického ekzému či jiným alergickým projevům, byl otevřený expoziční test s potravinou 
považován za negativní a nemocný danou potravinu zařadil do jídelníčku. Ve sporných 
případech byl test opakován. Pokud bylo pozorováno zhoršení atopického ekzému během 
testu či jiné projevy alergie, byl test na pšeničnou mouku nebo kravské mléko považován za 
pozitivní. Nemocný ponechal potravinu nadále vyloučenou z jídelníčku a následoval dvojitě 
slepý, placebem kontrolovaný orální expoziční test (DBPCFC) s těmito potravinami. 
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6.7. Dvojitě slepý, placebem kontrolovaný potravinový test   
K zamaskování potraviny byly použity želatinové kapsle. Jedna kapsle obsahovala 250 mg 
pšeničné mouky, popř. 250 mg lyofilizovaného polotučného kravského mléka. Lyofilizaci 
provedla firma ITEST plus, s.r.o. sídlem v Hradci Králové. Jako placebo byla použita glukóza 
(500 mg glukózy v jedné kapsli). Obdobně jako u otevřeného expozičního testu byly 
v jednom testu podány tři dávky kapslí: první dávka ráno nalačno, druhá týž den večer a třetí 
následující den ráno. Jedna dávka představovala 31 kapslí. Celkové množství testované 
potraviny bylo 23,250 g lyofilizovaného kravského mléka (odpovídá 300 ml kravského 
mléka) a 23,250 g pšeničné mouky. Každá potravina byla kontrolována testem s placebem. 
Mezi testem s potravinou a placebem byl dodržen interval minimálně jeden týden. První 
dávka kapslí v každé sérii byla podána pod dohledem lékaře, nalačno, ve vzestupných 
dávkách s intervalem mezi dávkami 20 minut. Nemocný zůstal pod dohledem lékaře 2 hodiny 
od spolykání kapslí celé dávky. Po uplynutí této doby byla zhodnocena časná reakce. Dále 
probíhal test v domácím prostředí a nemocný se dostavil po testu ke zhodnocení pozdní 
reakce. Při provádění testu lékař ani pacient nevěděl, zda je podána v tobolkách potravina či 
placebo - glukóza. Testovací tobolky podává lékař; zda tyto tobolky obsahují testovanou 
potravinu či placebo, ví zdravotní sestra na alergologické ambulanci, kde byl test prováděn.   
K vyhodnocení testu došlo po požití jak testované potraviny, tak placeba po jednom týdnu od 
ukončení testu. Za pozitivní reakci byla považována reakce na tobolky s potravinou při 
negativním testu s placebem.   
Pokud byl DPBCFC negativní, pacient opatrně zařadil potravinu do jídelníčku a pozoroval 
případné další reakce; pokud po zařazení potraviny do jídelníčku se nevyskytly reakce, byl 
takto ověřený test považován za negativní. Pokud byl DBPCFC pozitivní,  pacient potravinu 
z jídelníčku eliminoval a lékařem byla hodnocena závažnost atopického ekzému a celkový 
stav pacienta v pravidelných intervalech (jedenkrát za 3 měsíce v průběho jednoho roku).   
 
6.8. Zpracování výsledků 
Výsledky našich vyšetření jsme zpracovali do tabulek, kde u každého pacienta jsme se zvláště 
zaměřili na porovnání výsledků vyšetření: anamnestických údajů o možné potravinové alergii, 
kožních prick testů, specifického IgE, atopických epikutánních testů s výsledky expozičních 
testů. U každého pacienta jsme hodnotili závažnost atopického ekzému pomocí SCORAD 
systému a výsledky tohoto hodnocení jsme zaznamenávali při vstupu do studie před 
zahájením diagnostické hypoalergenní diety, po jejím ukončení a u pacientů s prokázanou 
potravinovou alergií také po úpravě dietního režimu. Námi získané výsledky byly předány ke 
statistickému zhodnocení Výpočetnímu středisku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové. Při zpracování získaných dat jsme také v této studii vyhodnotili počet 
pacientů  s asthma bronchiale, celoroční rýmou, sezónní rýmou, anamnestické údaje (počet 
pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou na atopii) a počet pacientů, u kterých se objevil 
atopický ekzém před pátým rokem života. 
Za pacienty s prokázanou potravinovou alergií na kravské mléko a pšeničnou mouku byli 
považováni pacienti s pozitivním DBPCFC a s negativním testem s placebem. 
Statisticky byla vyhodnocena významnost jednotlivých diagnostických metod vzhledem ke 
skutečně prokázané potravinové alergii (potvrzeno DBPCFC) na kravské mléko a pšeničnou 
mouku (Fischerův přesný test). Dále byly statisticky vyhodnoceny hodnoty SCORADU 
(závažnosti atopického ekzému) u pacientů s potvrzenou potravinovou alergií při 
dlouhodobém sledování - v průběhu jednoho roku pravidelné kontroly jedenkrát za tři měsíce 
(párový t - test). Sledovali jsme také skutečnost, zda u pacientů s pozitivním výsledkem na 
pšeničnou mouku v kožních prick testech a v hladině sérového specifického IgE se 
nevyskytuje významně častěji astma bronchiale či rhinokonjunktivitida (kontingenční tabulky 
a χ2 test). U 149 pacientů byly vyhodnoceny rozdíly SCORADu na počátku studie před 
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zahájením diagnostické hypoalergenní diety a po skončení této diety (hodnoceno 
Wilcoxonovým párovým testem).  
 
7. VÝSLEDKY 
Celkem 274 nemocných s atopickým ekzémem vyplnilo v období od ledna 2005 do června 
2008 dotazník zaměřený na potravinovou alergii jako zhoršující faktor atopického ekzému. Z 
nich 58 pacientů nesplnilo zařazovací kritéria a 60 pacientů odmítlo i přes splnění kritérií 
vstoupit do studie. Celkem bylo do studie zařazeno 156 pacientů s atopickým ekzémem, z 
nich 7 nedokončilo vyšetření. Komplexním diagnostickým postupem prošlo celkem 149 osob 
starších 14ti let, u kterých bylo podezření na potravinovou alergie a trpěli lehkou formou 
atopického ekzému nebo měli střední až těžkou formu atopického ekzému. Z celkového počtu 
149 osob zařazených do studie bylo 41 mužů a 108 žen (průměrný věk 26,16, směrodatná 
odchylka = 9,6, minimální věk 14  a maximální věk 63 let), průměrný SCORAD při zařazení 
do studie činil 32,9 bodů - SCORAD I (směrodatná odchylka = 14,11), po skončení 
diagnostické hypoalergenní diety činil 25,2 bodů - SCORAD II (směrodatná odchylka = 
9,99). Tato data jsou uvedena v tabulce č. 1.  
Základní údaje z alergologického vyšetření (počet pacientů s asthma bronchiale, celoroční 
rýmou, sezónní rýmou, počet pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou na atopii a počet 
pacientů, u kterých se objevil atopický ekzém před pátým rokem života) jsou uvedeny 
v tabulce č.2. Ze 149 pacientů zahrnutých do studie trpí na asthma bronchiale 57 nemocných, 
sezónní rýmou  trpí 57 pacientů, celoroční rýmu má 52 pacientů, pozitivní rodinnou 
anamnézu na atopii má 50 pacientů a u 114 pacientů se objevily známky atopického ekzému 
před pátým rokem života.  
Na kravské mléko byla zjištěna pozitivní reakce v APT u čtyř pacientů, v kožních prick 
testech u pěti pacientů, sérové specifické IgE bylo pozitivní na kravské mléko u devíti 
pacientů, otevřený expoziční test u sedmi pacientů. Anamnestické podezření na potravinovou 
alergii na kravské mléko mělo 14 pacientů, ani u jednoho z těchto pacientů však potravinová 
alergie prokázána nebyla. Potravinová alergie na kravské mléko byla prokázána pouze 
v jednom případě (pomocí DBPCFC) u pacienta bez anamnestického podezření. V tabulce 
č.3 uvádíme tyto pozitivní výsledky vyšetření v diagnostice potravinové alergie na kravské 
mléko v porovnání se skutečně prokázanou potravinovou alergií pomocí DBPCFC. 
Pacienti s pozitivními výsledky ve dvojitě slepém, placebem kontrolovaném expozičním 
testu, v otevřeném expozičním testu a v atopických epikutánních testech na kravské mléko v 
porovnání s výsledky dalších diagnostických metod (specifické IgE, kožní prick testy, 
anamnestické údaje) jsou uvedeni v tabulce č.4.  
 
Na pšeničnou mouku byl zjištěn pozitivní výsledek v APT u šesti pacientů, v kožních prick 
testech u 13, sérové specifické IgE bylo pozitivní na pšeničnou mouku u tří pacientů, otevřený 
expoziční test byl pozitivní u 13 pacientů. Anamnestické podezření na potravinovou alergii na 
pšeničnou mouku mělo pět pacientů. Potravinová alergie na pšeničnou mouku byla 
prokázána pomocí DBPCFC u  pěti pacientů, ale pouze u jednoho z nich bylo 
anamnestické podezření. 
Tyto pozitivní výsledky vyšetření v diagnostice potravinové alergie na pšeničnou mouku v 
porovnání se skutečně prokázanou potravinovou alergií pomocí DBPCFC jsou 
demonstrovány v tabulce č. 5. Pacienti s pozitivními výsledky ve dvojitě slepém, placebem 
kontrolovaném expozičním testu, v otevřeném expozičním testu  a v atopických epikutánních 
testech na pšeničnou mouku v porovnání s výsledky dalších diagnostických metod (specifické 
IgE, kožní prick testy, anamnestické údaje) jsou uvedeni v tabulce č.6.  
Atopické epikutánní testy byly hodnoceny jako pozitivní tedy celkem u 10 pacientů (u čtyř 
pacientů na kravské mléko a u šesti pacientů na pšeničnou mouku): u 8 pacientů byly 
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hodnoceny jako pozitivní na  + (erytém, infiltrace), ale otevřený expoziční test byl u těchto 
pacientů negativní. U dvou pacientů byla reakce v APT hodnocena na ++ jako erytém 
s papulkami a infiltrací - v těchto případech byl otevřený expoziční test pozitivní, ale 
DBPCFC nebyl proveden z důvodu gravidity u jedné pacientky a pro intoleranci želatinových 
kapslí u další pacientky. Pacientka s intolerancí želatinových kapslí popisovala nauzeu po 
podání mléčných výrobků, kravské mléko sice nadále eliminuje z jídelníčku pro nechutenství, 
ale mléčné výrobky zařadila a nepozoruje zhoršení kožního nálezu. Gravidní pacientka, která 
již nyní porodila, postupně zařadila pšeničnou mouku do jídelníčku a je bez ekzémových 
projevů.  
Jak je uvedeno výše, reakce v atopických epikutánních testech s pšeničnou moukou byla 
hodnocena jako pozitivní u šesti pacientů - u všech těchto pacientů šlo o pozitivitu v testu, kde 
byla pšeničná mouka ve směsi s vodou. U čtyř z těchto pacientů byla zaznamenána pozitivní 
reakce i v testu, kde byla pšeničná mouka ve směsi s vazelínou. Reakce ve směsi s vazelínou 
byly všechny hodnoceny jako erytém s infiltrací, tedy +. Tyto výsledky jsou demonstrovány 
v tabulce č.6.   
U dalších pěti pacientů jsme zaznamenali reakce v APT na kravské mléko nebo pšeničnou 
mouku sporné - erytém v místě aplikace testů. Při porovnání s anamnestickými údaji, 
výsledky specifického IgE, kožních prick testů a zvláště otevřeného expozičního testu jsme 
uzavřeli tyto reakce jako negativní. Vedlejší reakce, jako podráždění po náplasti, bylo 
zaznamenáno u jednoho pacienta ze 149, svědění v místě aplikovaných testů bylo 
zaznamenáno u tří pacientů. 
Iritativní reakce byly zaznamenány u jedné pacientky - šlo o reakce charakteru erytému a 
infiltrace ve všech testovaných polích včetně políčka s negativní kontrolou, tyto reakce do 96 
hodin od aplikace testů vymizely. 
V kontrolní skupině 30 zdravých jedinců bylo vyšetření pomocí atopických epikutánních testů 
se sledovanými potravinami provedeno stejným způsobem jako u vyšetřovaných pacientů, 
pouze u jednoho pacienta byl zaznamenán erytém po mléce, jiné reakce pozorovány nebyly. 
 
Otevřený expoziční test s pšeničnou moukou a kravským mlékem provedlo 149 pacientů. U 
17 pacientů byl tento test pozitivní v 20 reakcích (tři pacienti reagovali v otevřeném 
expozičním testu na obě sledované potraviny - pacient č.1,2,5 - uvedeno v tabulce č. 4 a 6), z 
toho u 13 z nich na pšeničnou mouku, sedm na kravské mléko.  
Z 13 pozitivních OET s pšeničnou moukou byla v pěti případech alergie na pšeničnou mouku 
potvrzena ve DBPCFC, v sedmi případech nebyla alergie na pšeničnou mouku v DBPCFC 
potvrzena, u jedné pacientky se vzhledem k těhotenství tento test neprováděl, ale pacientka 
nyní dietu nedrží, pšeničnou mouku zařadila do jídelníčku a je bez kožních obtíží. U žádného 
pacienta s negativním DBPCFC na pšeničnou mouku se po opětovném nasazení testované 
potraviny do jídelníčku neobjevilo zhoršení atopického ekzému ani jiná alergická reakce. 
Ze sedmi pozitivních OET na kravské mléko byla v jednom případě alergie na kravské mléko 
v DBPCFC potvrzena, ve čtyřech případech vyvrácena, v jednom případě se vyskytla 
intolerance želatinových kapslí a v jednom případě pacientka toto vyšetření odmítla. 
Pacientka s intolerancí želatinových kapslí zařadila mléčné výrobky do jídelníčku a je bez 
obtíží. Pacientka, která DBPCFC odmítla z časových důvodů, zařadila v dalším průběhu 
mléčné výrobky do jídelníčku bez zhoršení atopického ekzému. U žádného pacienta 
s negativním DBPCFC na kravské mléko se po opětovném nasazení testované potraviny do 
jídelníčku neobjevilo zhoršení atopického ekzému ani jiná alergická reakce. 
 
Z 6 pozitivních dvojitě slepých placebem kontrolovaných expozičních testů se vyskytla časná 
kožní reakce (pruritus, erytém) do 2 hodin po první dávce maskované potraviny ve čtyřech 
případech. Z toho ve dvou případech byly kožní projevy spojeny se svěděním spojivek, 
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v jednom případě s dušností. Ve všech šesti pozitivních expozičních testech došlo k pozdní 
reakci se zhoršením atopického ekzému za 12 - 48 hodin po požití první dávky potraviny. 
Vedle zhoršení projevů AE (nová ložiska, vzplanutí starých ložisek, zhoršení svědivosti) se 
v jednom případě vyskytl otok rtů a zácpa.  
U všech pacientů s prokázanou potravinovou alergií byl hodnocen opakovaně kožní nález za 
3, 6, 9 a 12 měsíců po eliminaci potraviny z jídelníčku - viz tabulka č.7. Tito pacienti byli 
dlouhodobě sledováni i před touto studií pro atopický ekzém na našem pracovišti, a proto 
můžeme uvést v tabulce i SCORAD z dřívějších minulých vyšetření. U všech pacientů došlo 
k významnému zlepšení kožního nálezu během 1 roku po vyloučení potraviny z jídelníčku 
(hodnoceno SCORAD indexem jedenkrát za 3 měsíce). 
V našem souboru jsme také ze 149 nemocných zachytili také čtyři pacienty s jinou než 
ekzémovou reakcí po požití kravského mléka nebo pšeničné mouky. U jednoho pacienta se 
vyskytly subjektivní obtíže (svědění sliznice dutiny ústní s pocitem otoku hrdla a obtížným 
polykáním) spadající do obrazu orálního alergického syndromu (OAS). Reakce 
zprostředkovaná IgE protilátkami byla potvrzena pozitivním kožním prick testem. U tohoto 
nemocného nebyl prováděn DBPCFC. U jedné pacientky, která v otevřeném expozičním testu 
pšeničnou mouku tolerovala, byla zjištěna kontaktní alergie na pšeničnou mouku. Šlo o 
pacientku s profesí cukrářky; u této nemocné byly pozitivní kožní prick testy i specifické IgE 
protilátky v séru a atopické epikutánní testy. Dále u jedné nemocné byla zachycena celiakie. 
 
Diagnostickou hypoalergenní dietu dokončilo 149 pacientů. U  119 (79,8 %)  pacientů došlo v 
průběhu této diety ke zlepšení kožního nálezu - hodnoceno poklesem SCORADu,  z toho u 
šesti pacientů byl pokles do 1 bodu ( tedy u 113 pacientů - 75 % - pokles ve SCORADu o více 
jak 1 bod), u 27 pacientů byl kožní nález stacionární a u třech nemocných došlo 
k přechodnému krátkodobému zhoršení kožního nálezu - vzestup SCORADu maximálně o 3 
body. Průměrný pokles SCORADu byl roven 7,7 bodu. Průměrná hodnota SCORADu před 
zahájením studie byla 32,9, s.d.14,11 (SCORAD I), po ukončení diagnostické hypoalergenní 
diety před provedením otevřeného expozičního testu byla hodnota SCORADu u 149 pacientů 
25,2 s.d. 9,99 (SCORAD II). 
V souhrnné přehledné tabulce č.8 uvádíme výskyt potravinové alergie v celkovém souboru 
pacientů. 
 
7.1. Výsledky statistického zhodnocení 
 
Vyhodnocení významu jednotlivých diagnostických metod k průkazu potravinové alergie na 
kravské mléko - Fischerův přesný test, hladina významnosti 5 % 
 

1. Anamnestické údaje - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod  tímto testem, 
hodnota  p =  1,000. Nebyla prokázána závislost DBPCFC na anamnestických údajích. 

2. Specifické IgE - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod tímto testem, 
hodnota p = 0,06. Nebyla prokázána závislost DBPCFC na výsledku specifického IgE. 

3. SPT - byla potvrzena závislost vyšetřovacích metod, hodnota p = 0,034. Výsledek 
SPT odpovídá výsledku skutečně prokázané potravinové alergie. Vzhledem k malému 
počtu pacientů však tento výsledek považujeme za pilotní, závislost je pouze 
naznačena. 

4. APT - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod, hodnota p = 1,000. Nebyla 
prokázána závislost DBPCFC na výsledku APT. 

 
Vyhodnocení významu jednotlivých diagnostických metod k průkazu potravinové alergie na 
pšeničnou mouku  - Fischerův přesný test, hladina významnosti 5 %  
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1. Anamnestické údaje - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod tímto testem, 

hodnota p = 0,159. Nebyla prokázána závislost DBPCFC na anamnestických údajích. 
2. Specifické IgE - byla potvrzena závislost vyšetřovacích metod tímto testem, hodnota 

p = 0,0027. Výsledek specifického IgE odpovídá skutečně prokázané potravinové 
alergii. Vzhledem k malému počtu pacientů však tento výsledek považujeme za 
pilotní, tímto výsledkem je závislost pouze naznačena. 

3. SPT - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod, hodnota p = 0,371. Nebyla 
prokázána závislost DBPCFC na výsledku SPT.  

4. APT - byla potvrzena nezávislost vyšetřovacích metod, hodnota p = 1,000. Nebyla 
prokázána závislost DBPCFC na výsledku APT.  

 
V případech, kdy nebyla prokázána závislost, nemá smysl zkoumat specificitu a senzitivitu, 
protože specificita a senzitivita je vyjádřena pouze v případech závislosti - tedy v případě 
specifického IgE u pšeničné mouky a v případě SPT u kravského mléka. 
Senzitivita SPT pro kravské mléko se nepočítala vzhledem k tomu, že pouze jeden pacient 
měl skutečně alergii na kravské mléko. Specificita SPT pro kravské mléko činila 97,3 %, 
senzitivita specifického IgE pro pšeničnou mouku činila 40 % a specificita specifického IgE 
pro pšeničnou mouku činila 99,3 %.  
 
Vyhodnocení SCORADU před zahájením diety a po stanovení potravinové alergie na 
kravské mléko a pšeničnou mouku po vyloučení potraviny z jídelníčku - párový t - test 
U pacientů s prokázanou potravinovou alergií (1x na kravské mléko, 5x na pšeničnou mouku) 
byla statisticky vyhodnocena hodnota SCORADU. Index SCORAD byl hodnocen před 
zahájením diety a dále po stanovení potravinové alergie, kdy byla sledovaná potravina 
vyloučena z jídelníčku. SCORAD byl po vyloučení potraviny hodnocen za 3, 6, 9 a 12 
měsíců. Pro zhodnocení byl použit párový t - test, kde byla nulová hypotéza formulována 
následovně: hodnoty SCORADu jsou před stanovením a po stanovení potravinové alergie 
stejné. Alternativní hypotéza - hodnoty SCORADu jsou po vyloučení potraviny z jídelníčku 
nižší. Prokázali jsme statisticky  významný pokles SCORADu po průkazu potravinové alergie 
se zavedením dietního režimu (hodnota p =  0,018). 
 
Vyhodnocení závislosti pozitivního výsledku specifického IgE na pšeničnou mouku a 
výskytem polinosy a astma bronchiale  - kontingenční tabulky a χ2 test 
Závislost prokázána nebyla (hodnota p = 0,33). Vzhledem k nízkému počtu pacientů 
s pozitivním specifickým IgE na pšeničnou mouku jsme dále ke zhodnocení použili Fischerův 
exaktní test, tímto testem také nebyla prokázána závislost (hodnota p = 0,308). 
 
Vyhodnocení závislosti pozitivního výsledku SPT na pšeničnou mouku a výskytem 
polinosy a astma bronchiale - kontingenční tabulky a χ2 test  
Závislost prokázána nebyla (hodnota p = 0,309). Vzhledem k nízkému počtu pacientů 
s pozitivním SPT na pšeničnou mouku jsme dále ke zhodnocení použili Fischerův exaktní 
test.Tímto testem také nebyla prokázána závislost (hodnota p  =  0,396). 
 
Statistické zhodnocení rozdílu SCORADu při diagnostické hypoalergenní dietě u 149 
vyšetřených pacientů – hodnoceno párovým Wilcoxonovým testem – Wilcoxon Signed – 
Rank Test 
Nulovou hypotézu a shodě SCORAD I a II zamítáme. Průměrný rozdíl byl podstatný, neboť 
byl roven 7,7 bodu ( p = 0,0000).  
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7.2. Tabulky 
 
Tab. 1 
Demografické údaje:  diagnostický postup dokončilo 149 pacientů 
MUŽI (počet) 41 

ŽENY (počet) 108 

Ø SCORAD  I (body) 

Ø SCORAD II (body) 

32,9  s.d. 14,11 

25,2 s.d. 9,99 

Ø VĚK 26,16 s.d. 9,6  

min. 14, max. 63 let 

 

Tab. 2 
Základní údaje o pacientech zařazených do studie (z celkového počtu 149 pacientů 
uvedeno, kolik trpí na astma brochiale, celoroční rýmu, sezónní rýmu, kolik pacientů 
má pozitivní rodinnou anamnézu a u kolika ti se objevil atopický ekzém před 5. rokem 
života) 
 
Klinické projevy atopie Počet pacientů (ze 149) 

Astma bronchiale 57 

Celoroční rýma 52 

Sezónní rýma 57 

Pozitivní rodinná anamnéza na atopii 50 

Vznik atopického ekzému před 5. rokem 

života 

114 

 
Tab. 3 
Pozitivní výsledky vyšetření v diagnostice potravinové alergie na kravské mléko  
v porovnání se skutečně prokázanou potravinovou alergií pomocí DBPCFC 
 
Vyšetření Počet pacientů s pozitivním 

výsledkem vyšetření 

Počet pacientů se skutečně 

prokázanou potravinovou 

alergií DBPCFC 

Atopické epikutánní testy 4 0 

Kožní prick testy 5 1 (+ 1 pacient s OAS) 

Sérové specifické IgE 9 1 

Otevřený expoziční test 7 1 

Anamnestické podezření 14 0 

DBPCFC 1  
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Tab. 4 
Pacienti s pozitivními výsledky ve dvojitě slepém, placebem kontrolovaném expozičním testu 
(DBPCFC), v otevřeném expozičním testu (OET) a v atopických epikutánních testech (APT) 
na kravské mléko v porovnání s výsledky dalších diagnostických metod (specifické IgE, 
kožní prick testy - SPT, anamnestické údaje)  
 
Pacient DBPCFC OET APT Spec. IgE SPT Anamnesa 

1 + + - 0,67 Nelze 

hodnotit 

- 

2 - + - - - - 

3 - + - - - - 

4 - + - - - - 

5 Intolerance 

kapslí 

+ ++ - - Nausea 

6 n.d. - + 1,29 - - 

7 - + - - - - 

8 Odmítla + - 0,81 - - 

9 n.d. - + - - Pruritus 

10 n.d. - + - + - 

 
Vysvětlení: „nelze hodnotit“ - reakci v prick testech nebylo možno zhodnotit pro velmi 
slabou reakci na histamin, - negativní reakce, + pozitivní reakce, specifické IgE - hladina 
sérových specifických IgE protilátek - uváděny hodnoty vyšší jak 0,35 kU/l, OAS - orální 
alergický syndrom, n.d.- not done- neprovedeno, protože OET byl negativní.  
 

Tab. 5 
Pozitivní výsledky vyšetření v diagnostice potravinové alergie na pšeničnou mouku  
v porovnání se skutečně prokázanou potravinovou alergií pomocí DBPCFC 
 
Vyšetření Počet pacientů s pozitivním 

výsledkem vyšetření 
Počet pacientů se skutečně 
prokázanou potravinovou 

alergií DBPCFC 
Atopické epikutánní testy 6 0 
Kožní prick testy 13 1 
Sérové specifické IgE 3 2 
Otevřený expoziční test 13 5 
Anamnestické podezření 5 1 
DBPCFC 5  
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Tab. 6 
Pacienti s pozitivními výsledky ve dvojitě slepém, placebem kontrolovaném expozičním testu 
(DBPCFC), v otevřeném expozičním testu (OET) a v atopických epikutánních testech (APT) 
na pšeničnou mouku v porovnání s výsledky dalších diagnostických metod (specifické IgE, 
kožní prick testy - SPT, anamnestické údaje)  
 
Pacient DBPCFC OET APT1/ APT2 Spec. IgE SPT Anamnesa 

1 + + - 0,48 Nelze 

hodnotit 

- 

2 + + - - - - 

5 Intolerance 

kapslí 

+ - - - - 

6 + + - 1,0 - - 

11 + + - - - - 

12 n.d. gravidní + ++/+ - - - 

13 + + - - - pruritus 

14 - + iritace - - - 

15 - + - - - - 

16 - + - - - - 

17 - + - - + - 

18 - + - - + - 

19 - + - - - - 

20 n.d. - +/+ - - - 

21 n.d. - +/- - - - 

22 n.d. - +/+ 4,84 + - 

23 n.d. - +/+ - + - 

24 n.d. - +/- - - - 

 
Vysvětlení: - negativní reakce, + pozitivní reakce, specifické IgE - hladina sérových 
specifických IgE protilátek - uváděny hodnoty vyšší jak 0,35 kU/l, n.d.- not done - 
neprovedeno, protože OET byl negativní  
APT 1 -  reakce při testování pšeničné mouky ve směsi s destilovanou vodou  
APT 2 – reakce při testování pšeničné mouky s vazelínou 
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Tab. 7 
SCORAD u pacientů s potvrzenou potravinovou alergií před zahájením eliminační diety   
(v závorce SCORAD dva měsíce před vstupem do studie) a za 3, 6, 9, 12 měsíců po 
eliminaci potravinového alergenu, PM - pšeničná mouka, KM - kravské mléko   
 
Pořadové 

číslo 

pacienta, 

alergie 

SCORAD I  

před 

eliminační 

dietou 

SCORAD   

3. měsíc 

SCORAD 

 6. měsíc 

SCORAD  

 9. měsíc 

SCORAD 

12. měsíc  

1, PM,KM 53,5  (62) 28,2 25 24 20 

2, PM 35,0  (33) 30 12 10 10 

11, PM 18,4  (18) 10,5 8 4 5 

13, PM 44,5  (45) 30,4 15 18 18 

 6, PM 36,1  (37) 20 15 15 15 

 
Tab. 8 
Výskyt potravinové alergie v celkovém souboru pacientů na jednotlivé potraviny 
 
 Počet 

pacientů 

Dotazník vyplnilo  

 

 

274 

Do studie zahrnuto  

 

 

156 

Dg. postup dokončilo 

 

 

149 

 

Potravinová alergie na 
kravské mléko 
diagnostikována DBPCFC 
 

 

 

1 

 

Potravinová alergie na 
pšeničnou mouku 
diagnostikována DBPCFC 

5 
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8. DISKUZE 
Z našich prvních výsledků lze potvrdit všeobecně známý fakt, že potravinová alergie u 
dospělých s atopickým ekzémem se vyskytuje méně často než u dětí. Podařilo se nám v 
našem souboru zachytit alergii na pšeničnou mouku a kravské mléko v šesti případech (u pěti  
pacientů, což je 3,4 % ze 149 nemocných s atopickým ekzémem zahrnutých do studie) a 
jejich relevanci potvrdit dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem. 
V průběhu jednoho roku eliminační diety se prokázalo u všech těchto pacientů významné 
zlepšení kožního nálezu. 
Studie zaměřené na potravinovou alergii u nemocných s atopickým ekzémem jsou téměř 
výhradně cíleny na dětskou populaci (6, 8, 16). Atopický ekzém těchto dětí je až v jedné 
třetině případů zhoršován právě potravinovou alergií. Dostatečně rozsáhlá studie zaměřená na 
potravinovou alergii u dospělých jedinců s atopickým ekzémem zatím nebyla provedena. 
Přibývá však dokladů, že i u dospělých jedinců  s atopickým ekzémem může hrát potravinová 
alergie významnou úlohu (kromě nealergických reakcí na potraviny - intolerančních, 
histaminoliberačních). Závažná je zejména alergie na potraviny zkříženě reagující s pyly, 
která může průběh atopického ekzému zhoršovat. V usnesení Evropské akademie alergologie 
a klinické imunologie z roku 2007 se uvádí, že potraviny jako kravské mléko a vejce mohou 
být relevantním spouštěcím faktorem perzistujícího středně závažného až závažného 
atopického ekzému u adolescentů a dospělých pacientů s atopickým ekzémem (31). 
Spolehlivé metody pro identifikaci pacientů s atopickým ekzémem provokovaným 
potravinovou alergií stále chybí (31). Vztah potravinové alergie a atopického ekzému je 
složitý - uplatňují se zde všechny typy imunopatologických reakcí, od časné až po pozdní, 
s latencí po expozici alergenem přesahující 24 hodin.  
U imunitních reakcí zprostředkovaných IgE protilátkami využíváme metody průkazem 
specifických IgE protilátek jako jsou kožní prick testy a stanovení sérové hladiny 
specifického IgE.  
Studie Niggemanna (17-21) ukázaly diagnostickou prospěšnost atopického epikutánního testu 
s potravinami u dětí s AE a pozdním vznikem ekzémových příznaků. U jedinců s časnou 
reakcí byla pozorována korelace s pozitivním kožním prick testem, zatímco pozdní reakce na 
požitou potravinu korelovala s pozitivním výsledkem APT. Zkušenosti potvrzují, že 
kombinace použití SPT a APT zlepšuje diagnostiku potravinové alergie u atopického ekzému 
u dětí do šesti let. Roehr dospěl ve své studii s atopickými epikutánními testy k závěru, že u 
dětí s pozitivními výsledky na kravské mléko a vejce v atopických epikutánních testech 
společně s pozitivními výsledky hladiny specifických IgE protilátek není nutno provádět 
dvojitě slepý, placebem kontrolovaný expoziční test (24). 
 Dle výsledků dalších studií (13, 15) je doporučeno u dětí odečítat jako pozitivní reakci v 
atopických epikutánních testech reakce s infiltrací a minimálně 7 papulkami - tyto reakce byly 
v souladu s výsledky dvojitě slepého, placebem kontrolovaného expozičního testu. Erytém s 
mírnou infiltrací a bez přítomnosti papulek nebyl považován za pozitivní reakci. Poslední 
zprávy z literatury zdůrazňují další výzkum v oblasti atopických epikutánních testů. Chybí 
studie o významu APT s potravinami u dospívajících dětí a dospělých pacientů s atopickým 
ekzémem. Na našem pracovišti jsme vypracovali metodiku použití atopických epikutánních 
testů v diagnostice potravinové alergie u této skupiny nemocných.  
Dle posledního usnesení Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (31) mohou 
zlepšit atopické epikutánní testy diagnostiku potravinové alergie zvláště v těchto případech: 
1. podezření na potravinovou alergii bez prokázání pozitivních hodnot sérových 

specifických IgE protilátek nebo bez pozitivních výsledků v kožních prick testech 
2. těžká perzistující forma atopického ekzému bez známého provokačního faktoru  
3. mnohočetná IgE senzibilizace bez prokázaných klinických projevů u pacientů  

s atopickým ekzémem  



 23

V současnosti se však atopické epikutánní testy nedoporučují používat pro běžnou 
diagnostiku potravinové alergie. Dle posledních výzkumů prováděných na velkém počtu dětí 
s atopickým ekzémem se neprokázalo, že by tyto testy vedly k významnému snížení v počtu 
provádění expozičních testů (31).    
V diagnostice potravinové alergie na kravské mléko vykazují u dětí  kožní prick testy a APT 
téměř stejnou senzitivitu (0,53 resp.0,51) a specificitu (0,81 resp. 0,89) (26). V jiných studiích 
se však senzitivita pohybuje  u SPT od 0,14 do 0,78 a v APT od 0,18 do 0,89, což může být 
způsobeno rozdíly v populaci studie a (nebo) rozdíly  v testovacích materiálech a metodikách 
(24). Nová technika pro provádění APT s mlékem byla zavedena ve Francii v komerčně 
dostupném testu (Diallertest). Testování tímto způsobem bylo porovnáno s atopickými 
epikutánními testy u 49 dětí s alergií na kravské mléko (14), výsledky této studie vykazují 
dobrou specifitu a senzitivitu bez vedlejších nežádoucích účinků. 
 Atopické epikutánní testy v našem souboru pacientů ke zlepšení diagnostiky potravinové 
alergie na sledované potraviny nepřispěly - reakce hodnocené jako erytém s infiltrací nebyly 
v souladu s výsledky otevřeného expozičního testu, u dalších dvou pacientek reakce 
hodnocené jako erytém, infiltrace a papulky nebylo možno ověřit pomocí DBPCFC. 
Pacientka s intolerancí želatinových kapslí zařadila do jídelníčku mléčné výrobky. Gravidní 
pacientka, která již nyní porodila, zařadila pšeničnou mouku do jídelníčku a je bez 
ekzémových projevů.  
Přínos anamnézy v diagnostice nelze podceňovat, i když řada studií (22, 25) potvrdila, že 
anamnestický údaj o podezřelé potravině je zatížen velkou chybou a jen asi ve 40 % případů 
je potvrzen dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem. Také další práce 
potvrzují, že anamnestické údaje, které pacienti udávají, často nekorelují s nálezem po 
expozičním testu (2, 7, 12, 19). V naší studii nebyla prokázána závislost skutečně prokázané 
potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku na anamnestických údajích. Z 14 
pacientů, kteří měli podezření na alergii na kravské mléko, byl prokázán orální alergický 
syndrom na mléko u jednoho pacienta a u další pacientky byla psychosomatická averse, u 
dalších pacientů nebyla potravinová alergie na kravské mléko prokázána. U pěti pacientů byl 
zaznamenán anamnestický údaj o podezření na potravinovou alergii na pšeničnou mouku, 
pouze u jednoho z nich se však potravinová alergie skutečně prokázala.  
K průkazu specifického IgE vůči potravině jsou používány kožní prick testy a stanovení 
sérového specifického IgE (ELISA, Pharmacia CAP systém). 
V našem souboru pacientů byla zaznamenána pozitivní hodnota specifického IgE na kravské 
mléko u devíti pacientů, pouze u jednoho však byla prokázána potravinová alergie pomocí 
DBPCFC. V kožních prick testech byla pozitivita na kravské mléko zaznamenána u pěti 
pacientů, potravinová alergie prokázána pouze u jednoho z nich. Pozitivní hodnota 
specifického IgE na pšeničnou mouku byla u tří pacientů, z nichž u dvou byla prokázána 
potravinová alergie skutečně (za skutečnou potravinovou alergii považujeme pozitivní 
výsledek DBPCFC). U dalších tří pacientů se skutečně prokázanou potravinovou alergií na 
pšeničnou mouku bylo specifické IgE negativní. V kožních prick testech reagovalo na 
pšeničnou mouku pozitivně 13 pacientů, pouze u jednoho z nich byla skutečně potravinová 
alergie prokázána. U dalších čtyř pacientů s prokázanou alergií na pšeničnou mouku byly 
kožní prick testy negativní.  
Statistikem byla tato studie označena jako pilotní. Na malém počtu pacientů jsme prokázali 
pouze závislost výsledků SPT pro kravské mléko a výsledků specifického IgE pro pšeničnou 
mouku na skutečně prokázané potravinové alergii.  
Zajímalo nás, zda pacienti s pozitivními hodnotami specifického IgE a pozitivními kožními 
prick testy na pšeničnou mouku nejsou pylovými alergiky a astmatiky, závislost zde však 
prokázána nebyla.  
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Specifické IgE protilátky na potravinové alergeny jsou detekovatelné u většiny dětí 
s atopickým ekzémem, které reagují klinickými příznaky. Avšak Werfel a Breuer (32) nalezli 
specifické IgE protilátky u méně než 50 % dospělých pacientů s atopickým ekzémem, kteří 
reagovali na expoziční test s kravským mlékem. U těchto pacientů byly zjištěny  produkty 
specifických T lymfocytů - cytokiny indukované interferonem gama, ale ne interleukin 4. 
Výsledky studií o atopickém ekzému ukazují, že non - IgE mechanizmy hrají u některých 
pacientů významnou roli při vzniku ekzémových reakcí na potraviny, kde výraznou 
patofyziologickou roli mají alergen specifické T lymfocyty (1). 

 
Stěžejní místo v diagnostice potravinové alergie mají diagnostická eliminační dieta a 
expoziční testy (27, 28). V diagnostice klasické potravinové alergie se používá orální 
expoziční test v různých variantách: otevřený expoziční test (potravina je požita v běžné 
formě), jednoduše slepý expoziční test (pacient neví, co požije), dvojitě slepý, placebem 
kontrolovaný expoziční test  (pacient ani lékař nevědí, zda je testována potravina nebo 
placebo).   
Wütrich popisuje tři typy reakcí na potraviny u pacientů s atopickým ekzémem po expozičním 
testu: (34) 

1) Okamžitá reakce, jako je kopřivka, angioedém a erytém, běžně se vyskytující několik 
minut po podání potraviny, bez exacerbace atopického  ekzému. Mohou se dále 
vyskytovat  příznaky  postižení zažívacího traktu, dechové obtíže a kardiovaskulární 
příznaky. 

2) Pruritus s následnými exkoriacemi, který vede k rozšíření ložisek atopického ekzému. 
3) Exacerbace atopického ekzému v průběhu 6-48 hodin - tzv. pozdní reakce. Tato 

pozdní reakce může následovat i po okamžitém typu odpovědi.  
 
DBPCFC je považován za zlatý standard v diagnostice potravinové alergie. V roce 1988 byl 
publikován první návod, jak tento test provádět, a od té doby se technika provedení testu  
vylepšila (3, 4, 5). Při expozičním testu je nejdůležitější zhodnotit stav kůže před tímto testem  
a 24 hodin a více po expozičním testu (31, 32). Problémem většiny publikovaných klinických 
hodnocení významu potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem je fakt, že 
ekzémové projevy vznikající obvykle den  nebo i později po expozičním testu nebyly 
systematicky sledovány a popisovány den před expozicí a den po expozici potravinovému 
alergenu.Ve studiích s omezeným počtem pacientů bylo prokázáno, že těžká forma 
atopického ekzému může být zhoršena po potravinách také i v dospělosti (23, 30, 31, 32).  To 
má zvláště význam pro potraviny zkříženě reagující s pyly. Do současné doby je to pouze 
jedna studie, která se zabývala  významem potravinové alergie u adolescentů a dospělých 
pacientů s atopickým ekzémem (33). V naší studii jsme se zaměřili zvláště na vyhodnocení 
pozdních ekzémových reakcí v průběhu expozičního testu, ekzémové reakce byly popsány u 
všech pacientů s prokázanou potravinovou alergií na kravské mléko a pšeničnou mouku, u 
některých z těchto pacientů byly zaznamenány i reakce časné - tedy reakce vznikající do dvou 
hodin od podání testované potraviny. U jednoho pacienta s prokázanou alergií na pšeničnou 
mouku a kravské mléko byla zaznamenána časná reakce již v průběhu testu jako svědění 
kolem úst a zarudnutí kolem úst, přesto pacient test dokončil, reakce při dalším podání se 
opakovala a do 24 hodin došlo ke zhoršení atopického ekzému. U jednoho pacienta 
s podezřením na alergii na kravské mléko nebyl dvojitě slepý pokus proveden pro orální 
alergický syndrom po požití mléka.  
V naší studii nebyly pozorovány nežádoucí reakce v průběhu expozičních testů a v průběhu 
dvojitě slepého, placebem kontrolovaného testu.  
Zvolený vyšetřovací postup u dospělých nemocných s atopickým ekzémem se nám ukázal 
jako bezpečný. Potravina podaná v expozičním testu po eliminační dietě provokovala  reakci, 
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která při pravidelném příjmu potraviny ve stravě nebyla zjevná. Naše zkušenosti ukazují, že 
tam, kde je před testem potravina běžně v jídelníčku a není v anamnéze žádná závažná 
alergická reakce, je riziko vzniku těžší alergické reakce nepravděpodobné. Dle zpráv 
z literatury je však DBPCFC  rizikový a časově náročný jak pro lékaře tak pro pacienta. Proto 
je snaha zlepšovat diagnostiku potravinové alergie a zhodnotit, zda DBPCFC nemůže být 
nahrazen alternativními vyšetřovacími způsoby (9, 22).  
 
Naším další cílem bylo zhodnotit přínos diagnostické hypoalergenní diety na průběh 
atopického ekzému, která předcházela expozičním testům. Při statistickém zpracování rozdílu 
ve SCORADU na začátku a konci diagnostické hypoalergenní diety byl zjištěn statisticky 
významný pokles, což znamená zlepšení kožního nálezu. Přesto u některých pacientů 
k poklesu ve SCORADu nedošlo, kožní nález byl stacionární. Pokud bychom k těmto 
nemocným zahrnuli i několik dalších pacientů, u kterých byl pokles ve SCORADu 
nepodstatný (do 1 bodu), dosahuje podíl pacientů, u nichž zavedení diagnostické 
hypolaergenní diety bylo bez efektu jednu čtvrtinu z celkového počtu. Na základě našich 
výsledků se domníváme, že zavedení diagnostické hypoalergenní diety může sloužit jako 
přechodné léčebné opatření u pacientů s těžkou a středně těžkou formou atopického ekzému, 
a dále jako nutná součást diagnostického postupu při zjišťování potravinové alergie.     
Pacienti byli dále individuálně poučeni, jak postupným zařazováním potravin do jídelníčku, 
tedy v podstatě postupnými otevřenými nekontrolovanými expozičními testy s jednotlivými 
potravinami, rozšíří jídelníček a zároveň zachytí potraviny, které jim zhoršují kožní nález. 
Předem byli poučeni o možnosti zkřížené potravinové alergie u pylových alergiků, o riziku 
iritační reakce u potravin s přirozeně se vyskytujícími aromatickými látkami, dráždivými 
látkami a o možnosti exacerbace ekzému po potravinách bohatých na přídatné látky. Z 
pohledu samotných nemocných s atopickým ekzémem byl tento postup hodnocen pozitivně.  
 
 
9. ZÁVĚR  
Prokázali jsme potravinovou alergii na kravské mléko a pšeničnou mouku v našem souboru u 
3,4 % dospívajících a dospělých pacientů s atopickým ekzémem a vyhodnotili jsme význam 
atopických epikutánních testů s potravinovými alergeny a význam dalších vyšetřovacích 
metod v diagnostice potravinové alergie. V průběhu jednoho roku eliminační diety se u všech 
pacientů s potravinovou alergií na kravské mléko či pšeničnou mouku prokázalo významné 
zlepšení kožního nálezu. Dle statistického zhodnocení jde o pilotní studii, kde jsme prokázali 
pouze závislost výsledků kožních prick testů na kravské mléko a výsledků specifického IgE 
na pšeničnou mouku vzhledem ke skutečně prokázané potravinové alergii pomocí dvojitě 
slepého, placebem kontrolovaného expozičního testu. Nepodařilo se nám zatím prokázat 
významný přínos atopických epikutánních testů v diagnostice potravinové alergie na kravské 
mléko a pšeničnou mouku.  
Tyto výsledky nás vedou k zamyšlení ohledně výpovědní hodnoty jednotlivých 
diagnostických metod. Na výskyt potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku u 
pacientů s atopickým ekzémem nelze usuzovat ze samotných výsledků specifického IgE, 
atopických epikutánních testů, kožních prick testů a anamnestických údajů. Pozitivní 
výsledek z těchto jednotlivých vyšetření bez ověření klinické korelace může vést 
k doporučení nepotřebného dietního režimu, k eventuelní malnutrici a k dalšímu omezení 
kvality života u nemocných s atopickým ekzémem. 
Při hodnocení atopických epikutánních testů se domníváme, že je vhodné odečítat jako 
pozitivní reakci v těchto testech erytém se silnou infiltrací a papulkami. Hodnocení 
samotného erytému a mírné infiltrace bez papulozních změn jako reakce pozitivní nepřispělo 
k diagnóze potravinové alergie. Vzhledem k příznivému efektu hypoalergenní diagnostické 
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eliminační diety na kožní nález doporučujeme zavést tuto dietu jako přechodné léčebné 
opatření při exacerbaci atopického ekzému, zvláště u pacientů s podezřením na potravinovou 
alergii. Naším cílem je nemocné zařazené do studie sledovat a s odstupem času zhodnotit 
dlouhodobý dopad výsledků studie na průběh jejich onemocnění. Celá studie je koncipována 
tak, aby mohla pokračovat jako epidemiologická studie ke zjištění prevalence potravinové 
alergie u dospělých jedinců s atopickým ekzémem. Větší počet pozitivních expozičních testů 
na sledované potraviny jistě poskytne přesnější informaci také o výpovědní hodnotě 
atopických epikutánních testů. 
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