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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

 

Kandidát: Ladislava Babjáková 

Školitel: MUDr. Václava Gutová 

 

Název bakalářské práce: Možnosti současné diagnostiky alergií 

Cílem této práce bylo vytvořit přehled možností diagnostiky alergií, která je v současné 

době prováděna v ambulantních ordinacích na odděleních alergologie a imunologie. 

Vytvořit přehled metod, které jsou standardně používané při laboratorní diagnostice 

alergií a dále metod užívaných pro výzkumné účely. V této práci jsou použity především 

informace, které byly publikovány v posledních letech našimi předními alergology 

a imunology. 



ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Fakulty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

 

Candidate: Ladislava Babjáková 

Supervisor: MUDr. Václava Gutová 

 

Title of the Bachelor´s Dissertatiton: Current diagnostic possibilities of allergies 

The aim of this bachelor´s dissertation was to sum up the possibilities of allergy 

diagnostics, performed at allergy and immunology outpatient consulting rooms. Next 

goal of the dissertation was to sum up standard methods used at laboratory allergy 

diagnostics. Also the methods used for research purposes are presented, here. 

Information published by our leading allergists and immunologists in last years, are 

being used in this bachelor´s dissertation.  
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1. FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

1.1. Funkce a složky imunitního systému 

Imunitní systém patří k základním homeostatickým mechanizmům organismu. Jeho 

funkcí je udržování integrity organismu tím, že rozpoznává škodlivé od neškodného 

a chrání tak organizmus proti škodlivinám zevního i vnitřního původu.  

Tato funkce se projevuje jako: 

• obranyschopnost – imunitní systém rozpozná vnější škodliviny a chrání 

organismus proti patogenním mikroorganismům a jejich toxickým produktům, 

• autotolerance – imunitní systém rozpoznává vlastní tkáně organismu a udržuje 

toleranci vůči nim, 

• imunitní dohled – imunitní systém rozpoznává vnitřní škodliviny, tj. průběžně 

odstraňuje staré, poškozené a některé změněné (mutované) buňky. [1] 

Imunitní systém je tvořen dvěma mechanizmy, které jsou vzájemně provázány. Patří 

sem mechanismus přirozené (vrozené, nespecifické) imunity a adaptivní (získané, 

specifické) (viz Tab. 1). 
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Tab. 1: Složky imunitního systému 

Nespecifická 

imunita 

Humorální 

 

Proteiny akutní 

fáze 

  

Komplement 

Buněčná Fagocytující 

buňky 

 

Neutrofilní 

leukocyty 

 

Eozinofilní 

leukocyty 

Monocyty Makrofágy 

Žírné buňky Mastocyty pojivové 

Mastocyty slizniční 

Dendritické 

buňky 

  

NK buňky   

Specifická 

imunita 

Humorální 

 

Imunoglobuliny 

(protilátky) 

  

Buněčná Lymfocyty T 

Zdroj: [1] 

1.1.1. Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita 

Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita je evolučně starší a reaguje na nebezpečný 

podnět (mikroorganizmy, nádorové a apoptické buňky) ve velmi krátké době (minuty 

až hodiny), ale na rozdíl od specifické imunity nemá imunologickou paměť, tj. nejsou 

ovlivněny předchozím setkáním s nebezpečným podnětem. Zahrnuje buněčnou 

a humorální imunitu, které rozpoznávají cizorodé struktury.  
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1.1.1.1. Humorální složka 

Humorální složku nespecifické imunity tvoří komplementový systém a proteiny akutní 

fáze. Komplementový systém je soustava zhruba 30 sérových a membránových 

proteinů, které kooperují jak mezi sebou, tak s dalšími imunitnímy mechanismy. 

Hlavními složkami komplementu je 9 sérových proteinů označovaných C1-C9. 

Po různých podnětech dochází ke kaskádovité aktivaci jednotlivých složek. [1] Hlavní 

funkce komplementového jsou opsonizace (navázání určitých látek na povrch antigenu, 

které navozují jeho fagocytózu imunitními buňkami), chemotaxe (pohyb buněk 

ve směru chemotaktického gradientu) a osmotická lýza (perforace membrány 

cizorodých buněk – lýza buněk). 

1.1.1.2. Buněčná složka 

Buněčné nespecifické složky jsou reprezentovány fagocytujícími buňkami a buňkami 

NK (natural killers - přirození zabíječi). Fagocyty představují polymorfonukleární 

neutrofilní a eozinofilní leukocyty, monocyty a z nich se formující makrofágy. Další 

složkou fagocytární aktivity jsou dendritické buňky. Fagocytující buňky jsou nadány 

schopností fagocytózy, která zahrnuje putování za škodlivinou (chemotaxe), její 

rozpoznání, pohlcení, zpracování, usmrcení a sekreci látek, které působí na ostatní 

systémy imunity a další tkáně organizmu. [3] 

Žírné buňky sídlí převážně v podslizniční tkáni. Obsahují typická granula, která 

obsahují histamin, serotonin, kininy, a po aktivaci secernují produkty kyseliny 

arachidonové, leukotrieny, prostaglandiny a další látky. Mají na svém povrchu navázané 

molekuly imunoglobulin E, na které se může vázat antigen (alergen). Tím dojde 

k degranulaci a uvolnění látek z granulí, které působí projevy alergických reakcí. [3] 

Buňky NK (natural killers - přirození zabíječi) se podílejí na zabíjení buněk 

infikovaných viry nebo nádorově změněných. Obsahují perforiny, kterými ničí cílovou 

buňku tím, že ji ,,proděraví“. [3] 

1.1.2. Specifická (získaná, adaptivní) imunita 

Specifická (získaná, adaptivní) imunita je evolučně mladší. Konečný vývoj jednotlivých 

složek této imunity probíhá až po styku s adekvátním antigenem, přičemž se aktivují ty 

buňky, které mají antigenně specifické receptory pro daný antigen. K rozvoji specifické 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fagocyt�za
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imunity dochází v průběhu několika dnů až týdnů. Charakteristickým rysem těchto 

reakcí je vznik imunologické paměti. [2] 

1.1.2.1. Humorální imunita 

Humorální imunita. Představují ji imunoglobuliny (protilátky), které jsou tvořeny 

plazmatickými buňkami, což je konečné stádium lymfocytů B. Mají strukturu molekuly 

uspořádané do tvaru Y. Rozvětvená část se nazývá variabilní a na ni se váže antigen. 

Variabilní část určuje specifitu protilátky. Druhá část se nazývá konstantní, podle 

ní rozlišujeme pět tříd (izotypů) imunoglobulinů: G, A, M, E, D (viz Tab. 2). 

Tab. 2: Základní charakteristiky imunoglobulinů 

Třída (Izotyp) Výskyt Funkce 

IgG Sérum, intersticiální 

tekutina 

Opsonizace, neutralizace, sekundární imunitní 

reakce, přestupují placentu  

IgA Sérum, slzy, sliny, 

povrch sliznic, 

mateřské mléko 

Ochrana sliznic, opsonizace, neaktivuje 

komplement 

IgM Sérum, membrána 

lymfocytů B 

Aktivace komplementu, primární imunitní 

reakce, receptor pro antigen na lymfocytech B 

IgD Sérum, membrána 

lymfocytů B 

receptor pro antigen na lymfocytech B 

IgE Sérum, intersticiální 

tekutina 

Ochrana proti mnohobuněčným parazitům, 

zvyšuje se při alergiích 

Zdroj: [3] 

1.1.2.2. Buněčná imunita 

Lymfocyty T se vyvíjejí z lymfoidních předchůdců z kostní dřeně a dozrávají v brzlíku. 

Dělí se podle funkcí na několik podskupin. Lymfocyty T – pomahači, rozpoznávají 

antigen, který jim předkládá buňka prezentující antigen. Lymfocyt T – supresorově 

cytotoxické buňky, ničí infikované nebo nádorové buňky a potlačuje (reguluje) imunitní 

reakci. 
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Paměťové buňky – zůstávají v organizmu po prvním setkání antigenu s imunitními 

mechanizmy a při opakovaném setkání s ním zajistí rychlejší a účinnější imunitní 

odezvu. [3] 

1.2. Komunikace mezi složkami imunity 

Imunokompetentní buňky komunikují mezi sebou a ostatními součástmi organizmu 

přímým dotykem adhezivních molekul na svém povrchu nebo na určitou vzdálenost 

pomocí rozpustných mediátorů. Tuto komunikaci zajišťují tzv. cytokiny (základní 

regulátory imunitního systému) a adhezivní molekuly (dělí se na selektiny – účast 

na přilnutí bílé krvinky na cévní stěnu, integriny – důležité ve fázi přestupu bílých 

krvinek přes cévní stěnu ve výkonných funkcích granulocytů i lymfocytů a adhezivní 

molekuly z imunoglobulinové skupiny – nejdůležitější jsou molekuly, které se váží 

na předchozí skupinu leukocytárních integrinů). [3] 

1.3. Zpracování a prezentace antigenu 

1.3.1. Antigeny 

Antigeny jsou cizorodé látky (proteiny, glykoproteiny, polysacharidy, lipidy, 

lipoproteiny, fosfolipidy), které imunitní systém rozpozná a reaguje na jejich 

přítomnost. Exoantigeny pocházejí z vnějšího prostředí a jsou představovány infekčními 

činiteli a jejich produkty. Alergen je jedním z exoantigenů a je u vnímavého jedince 

schopen vyvolat patologickou (alergickou) imunitní reakci. Superantigen je exoantigen, 

který aktivuje velký počet lymfocytů nezávisle na antigenní specifitě. [3] 

Antigeny pocházející z organizmu se nazývají autoantigeny. Protilátky proti těmto 

antigenům nazýváme autoprotilátky. V nízkých koncentracích se vyskytují fyziologicky. 

Jsou orgánově nespecifické, nebo orgánově specifické. Pokud se v séru vyskytují 

ve zvýšené koncentraci, jsou diagnostickým znakem autoimunitních onemocnění. 

1.3.2. Buňky prezentující antigen 

Hlavní úlohu v antigenní prezentaci hrají dendritické buňky (dále jen DC). DC pohltí 

antigen, který je přenesen nezralou DC z místa antigenní stimulace do lymfatických 

uzlin. Z nezralé DC se stává zralá DC, která rozštěpí antigen na malé částice a vystaví je 
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na svém povrchu a tím dojde k aktivaci příslušných specifický lymfocytů B a T. 

Protilátky, makrofágy nebo cytotoxické lymfocyty pak zlikvidují antigen, který vyvolal 

imunitní reakci. [2, 3] 
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2. PATOLOGICKÉ IMUNITNÍ REAKCE 

Jsou to nadměrné, nebo naopak neúčinné imunitní reakce, které vedou k poškození 

tkání a orgánů. Příčina spočívá v povaze antigenů (je příliš agresivní nebo působí 

dlouhou dobu), nebo v poruše imunitního systému (na základě vrozených či získaných 

defektů). Podle klasické klasifikace dle Coombse a Gela se dělí do čtyř typů 

(viz Tab. 3). 

Tab. 3: Imunopatologické reakce 

Typ 

reakce 

Imunitní 

mechanizmus 

Fyziologická reakce Patologická reakce 

I. Vazba IgE na žírné 

buňky a jejich 

aktivaci antigenem 

(alergenem) 

Vypuzení střevních 

parazitů 

Lokálně: místní alergický 

zánět 

Systémově: anafylaktická 

reakce, šok 

II. a) Vazba protilátek 

a aktivace 

komplementu 

Ozonizace, popř. lýza 

mikroorganizmů 

Opsonizace a destrukce 

vlastních buněk 

II. b) Vazba protilátek Neutralizace toxinů 

Blokování adheze virů 

Neutralizace sérových 

proteinů, blokování nebo 

stimulace buněčných receptorů 

III. Tvorba 

imunokomplexů 

Eliminace antigenů, 

stimulace akutního 

zánětu 

Usazování imunokomplexů 

ve tkáních 

IV. a) Aktivace Th 1 

a makrofágů 

Obrana proti 

intracelulárním 

bakteriím 

Destrukce vlastních tkání 

neúměrná infekci, autoimunitní 

choroby 

IV. b) Aktivace 

cytotoxických 

lymfocytů CD 8⁺ 

Destrukce buněk 

infikovaných viry 

Destrukce vlastních 

neinfikova- ných buněk nebo 

buněk infiko-vaných relativně 

neškodnými viry 

Zdroj: [2] 
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2.1. Alergická reakce 

Alergická reakce časného typu nazývána reakcí závislou na IgE. Tento imunoglobulin 

není zdaleka jediným, a dokonce ani primárním faktorem podílejícím se na této reakci, 

ale je typický a hlavní a v této reakci má svůj význam pro diagnostiku alergií. 

2.1.1. Fáze alergické odpovědi 

2.1.1.1. Senzibilizace  

Inhalace alergenu a jeho proniknutí do hlenové vrstvy dýchacích cest umožní jeho 

kontakt s epitelovými buňkami a dendritickými buňkami sliznice. Alergen proniká 

pravděpodobně do submukózy, kde dochází ke kontaktu s tkáňovými makrofágy 

a granulocyty, a proniká dále do mízních cév. Tyto kontaktované buňky jsou schopny 

antigen prezentovat. Tato fáze antigenní prezentace je klíčovou fází pro následnou 

aktivaci lymfocytů a rozvoj imunitní odpovědi příslušným směrem. Během antigenní 

prezentace se naivní lymfocyty T charakteru CD4⁺ (tzv. buňky Th0) diferencují 

u geneticky disponovaných osob (atopiků ) pod vlivem alergenu a mikroprostředí 

ve tkáni do formy tzv. Buněk Th 2, které produkují spektrum cytosinů. V další fázi 

dochází k nahromadění buněkTh2 v příslušné tkáni (např. v dýchacích cestách), a to 

pomocí adhezivních molekul, jejichž exprese na endoteliích v této oblasti vzrůstá. 

Buňky Th2 jsou pak zodpovědné za rozvoj alergického zánětu. V této fázi je 

nejvýznamnější produkce cytokinů (IL-4) u těchto buněk. IL-4  podporuje tvorbu 

protilátek izotypu  IgE lymfocyty B (plazmatickými buňkami) stimulovanými 

alergenem. IgE- protilátky se dostávají do oběhu, ale infiltrují i tkáně (např. dýchací 

cesty) a váží se na receptory žírných buněk a bazofilů. Tato vazba IgE na efektorové 

buňky je předpokladem k rozvoji časné fáze alergické reakce při opakovaném kontaktu 

s alergenem. [2] 

2.1.1.2. Časná a pozdní fáze alergické reakce 

Časná fáze je závislá na mediátorech uvolněných z mastocytů a jejich účincích. Dochází 

k chemoatrakci a aktivaci buněk buněk, které zodpovídají za pozdní fázi. 

Pozdní fáze alergické reakce je závislá na nahromadění zánětlivých buněk v cílové 

tkáni. Jedná se především o eozinofily, ale i neutrofily, bazofily a lymfocyty. Biologické 
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účinky pozdní fáze alergické reakce včetně poškození tkáně jsou způsobeny zejména 

eozinofilními mediátory. [2] 

2.1.2. Buňky účastnící se alergické reakce 

2.1.2.1. Makrofágy 

Hlavní funkce makrofágů spočívá v prezentaci antigenu (alergenu) lymfocytům T, což 

způsobí jejich aktivaci produkci cytosinů. Samy také secernují cytosiny, zejména 

protizánětlivého typu a růstové faktory. V místě zánětu se spolupodílejí mediátorů 

zánětu. Je zřejmé, že makrofágy hrají svojí roli při rozvoji alergického zánětu ve tkáni. 

[2] 

2.1.2.2. Lymfocyty T 

V kontextu patogeneze alergie hrají lymfocyty T úlohu v reakcích přecitlivělosti 

pozdního typu a při regulaci tvorby protilátek lymfocyty B, včetně regulace změny 

izotypu produkovaných protilátek na IgE.Za stimulaci, vyzráváni, diferenciaci a 

aktivaci dalších buněk alergického zánětu jsou zodpovědny subpopulace lymfocytů T 

označované jako buňky Th2.Tyto buňky produkují charakteristické spektrum cytokinů. 

Proti Th2 působí další subpopulace lymfocytů T označované jako Th1, které regulují 

imunitní odpověď opačným směrem a potlačují účinky Th2 ve smyslu potlačení syntézy 

IgE. Subpopulace Th1 je charakteristická jiným spektrem cytokinů. Je nutno zdůraznit, 

že spektrum cytokinů produkovaných Th1 a Th2 se částečně překrývá a jednotlivé 

cytokiny působí často pleiotropně. Funkce cytokinů jsou vždy komplexní a jejich 

konečný důsledek je vždy výslednicí působení tzv. cytokinové sítě, tj. účinku celé řady 

cytokinů na celou řadu buněk. [2] 

2.1.2.3. Žírné buňky (mastocyty )  

Obr. 1: Žírná buňka 

 

 Zdroj: [4] 
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Žírná buňka (mastocyt) je buňka vyskytující se nejčastěji v kůži a v trávicí soustavě.  

Vzniká z hematopoetické kmenové buňky v kostní dřeni, v určitém vývojovém stádiu 

se uvolňuje do periferní krve a usazuje se natrvalo v tkáni. Cílová tkáň pak určuje 

diferenciaci na tzv. slizniční mastocyty (plicní, nosní, střevní sliznice), které exprimují 

tyto typy proteáz: tryptázu, chymázu, karboxypeptidázu a cathepsin G. Tzv. mastocyty 

pojivové tkáně (kůže, lymfatické uzliny, nosní a střevní submukóza ) obsahují tryptázu 

a chymázu. Když přijde žírná buňka do styku s antigenem (např. pylové zrno 

nebo mnohobuněčný parazit), naváže se prostřednictvím Fc fragmentu molekuly 

imunoglobulinové protilátky IgE na povrch těchto antigenů a uvolní se obsah granul. 

Sekreční granula žírných buněk obsahují bazické proteoglykany (např. histamin, 

heparin, chondroitin sulfát aj.), které mají za úkol stabilizovat granulární proteázy. 

Mastocyty produkují řadu dalších novotvořených mediátorů (např. LTC₄ a PGD₂ aj.) 

a řadu cytokinů patřících zejména do spektra Th2 (IL-4, IL-5, IL-13 aj.). 

2.1.2.4. Bazofily 

Bazofily vyzrávají v kostní dřeni. Jejich základní funkcí je degranulace a uvolnění 

protizánětlivých mediátorů (histaminu,  leukotrienů a prostaglandinů) jako odpověď 

na alergenní přemostění molekul IgE navázaných na jejich povrchu přes vysokoafinitní 

receptor pro IgE. Dále přispívají ke vzniku pozdní alergické reakce. Infiltrují tkáň 

až po několikahodinovém působení alergenu. Po aktivaci secernují řadu 

imunoregulačních cytokinů (např. Il-4 a IL-3) (viz Tab. 4). 

Tab. 4: Produkty mastocytů a jejich účinky při alergickém zánětu 

Mediátor Účinky 

Histamin* Vaskulární permeabilita, vazodilatace, produkce 

hlenu, bronchokonstrikce, aktivace nociceptivních 

neuronů 

Proteázy (tryptáza, chymáza, 

karboxypeptidáza atd.)* 

Přímé poškození tkáně, produkce hlenu, tvorba 

bradykininu 

Metabolity kyseliny arachidonové:  

×  leukotrieny (B₄, C₄, D₄) Vaskulární permeabilita, produkce hlenu, 

bronchokonstrikce, chemoatrakce neutrofilů (B₄), 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu�ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/K��e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr�vic�_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hematopoetick�_kmenov�_bu�ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pylov�_zrno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parazit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunoglobulin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunoglobulin_E
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zvýšená exprese adhezivních molekul na 

leukocytech (B₄) 

× prostaglandin D₂ Vaskulární permeabilita,  bronchokonstrikce 

× tromboxan A₂ Bronchokonstrikce 

Cytokiny  

× IL-3 Hematopoetický růstový faktor, chemoatraktant pro 

bazofily 

× IL-4 Produkce IgE-protilátek lymfocyty B, diferenciace 

buněk Th2 z tymocytů Th0 

× IL-5 Proliferace a diferenciace eozinofilů, 

chemoatraktant pro eozinofily a bazofily 

× TNF-α Stimulátor zánětu, zvýšená exprese adhezivních 

molekul pro leukocyty na endotelu 

× GM-CSF Proliferace granulocytů 

× PAF Chemoatraktant pro eozinofily a bazofily, 

vaskulární permeabilita 

Zdroj: [2] 

2.1.2.5. Eozinofily 

Eozinofily jsou nejvýznamnějšími buňkami pozdní fáze alergické reakce, jsou 

zodpovědny za vznik alergického zánětu. Produkovány jsou kostní dření. Jsou 

aktivovány mediátory a cytokiny, aktivovanými složkami komplementu a komplexy 

antigenu s protilátkou a také přímým kontaktem s jinými zánětlivými buňkami. 

Eozinofilní granula obsahují bazické polypeptidy, které mohou přímo poškozovat 

složky bazální membrány a způsobovat deskvamaci epitelu. Zároveň mohou na okolní 

buňky působit cytotoxicky. 

Epitelové buňky 

Tyto buňky během alergického zánětu produkují cytokiny a adhezivní molekuly. 

Dochází ke zvýšené produkci NO, který je produkován NO-syntetázou - pravděpodobně 

i řadou jiných buněk. NO působí vazodilatačně a podporuje sekreci hlenu. 
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3. DIAGNOSTIKA ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 

Diagnostické možnosti alergie zahrnují dnes již pestrou paletu možností in vivo 

a in vitro. Ve vztahu k indikaci alergenové  imunoterapie se jedná zejména o postupy 

detekující přítomnost alergie na konkrétní alergen – tedy v rámci postupů in vivo vedle 

kožních testů i provokační testy, případně eliminační testy. Klasickým základem 

laboratorní diagnostiky in vitro je analýza celkových a specifických IgE protilátek, která 

může být doplněna o test aktivace bazofilů, případně testy detekující uvolnění 

mediátorů. [10, 2] 

3.1. Diagnostika alergie v ambulanci 

3.1.1. Anamnéza 

Nejcennější pro diagnostiku alergií je podrobné a pečlivé prozkoumání anamnézy. 

Dobrá anamnéza je cestou k určení diagnózy a další indikovaná laboratorní vyšetření 

jsou pouze pro potvrzení diagnózy. Pohovor týkající se anamnézy je vždy veden 

lékařem, většinou je časově náročný. U dětí je velmi důležité, aby se pohovoru zúčastnil 

rodič, který je nejlépe informován o zdravotním stavu dítěte. Velmi přínosnými jsou 

dotazníky, které mohou rodiče (nebo pacienti) vyplnit před provedením anamnézy buď 

v čekárně u lékaře, popř. je pečlivě vyplnit doma. Tato anamnéza je postupně 

doplňována při dalších návštěvách u alergologa a je podstatou pro představu o tom, 

které vlivy se podílejí na vzniku alergického onemocnění. 

V rámci anamnestického pohovoru se vytváří a formuje vztah mezi lékařem 

a pacientem, proto je nutno ho provádět v klidu, bez nervozity a spěchu v přívětivém 

tónu. [2] 

3.1.1.1. Rodinná a sociální anamnéza 

Při rodinné a sociální anamnéze je kladen důraz na dotazy, které se týkají různých 

alergických onemocnění v rodině pacienta. Důležité jsou zejména údaje o výskytu 

průduškového astmatu, atopického či kontaktního ekzému, polinózy a dalších projevů 

alergie na roztoče, potraviny, léky, různé chemikálie, kosmetické přípravky, gumu, latex 

apod. [2] Další důležitou otázkou jsou podmínky, ve kterých pacient bydlí. Tyto otázky 

jsou důležité pro získání informací např. o uspořádání bytu, spolubydlících, způsobu 



 21 

spaní a lůžkovinách, domácích zvířatech a samozřejmě také o kouření pacienta, 

nebo jeho spolubydlících. K diagnostice alergických onemocnění je dobré znát také 

denní režim pacienta, koníčky a záliby. 

Pouze u kontaktního ekzému nebo alergie na léky je rodinná anamnéza méně 

významná. [5] 

3.1.1.2. Pracovní anamnéza 

U celé škály profesních alergií hraje důležitou roli pracovní prostředí a pracovní 

zařazení nemocného. Avšak nejen v těchto případech. Alergolog by měl být vždy 

informován o charakteru zaměstnání a o všem, co s ním souvisí. V dětském 

nebo studentském věku se zajímáme o školu, kterou nemocný navštěvuje, a o jeho 

profesní plány do budoucna. [2] 

3.1.1.3. Osobní anamnéza 

U dětí je třeba znát průběh těhotenství, porodu, vývoj po porodu, reakce na očkování. 

Opakovaný výskyt infekčních onemocnění u pacientů (zánět uší, angína, rýma, 

onemocnění horních a dolních dýchacích cest, záněty močových cest a záněty kůže) 

jsou dalšími důležitými ukazateli k diagnostice alergického onemocnění. Alergolog 

musí být také informován o dalších případných onemocněních pacienta, které s alergií 

přímo nesouvisejí. Tyto informace jsou velmi podstatné zejména u starších pacientů, 

u kterých předpokládáme výskyt více onemocnění najednou a z nich vyplývající větší 

množství různých terapií. 

3.1.2. Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření je vyšetření pacienta lékařem jen pomocí vlastních smyslů 

a jednoduchých pomůcek, kterým je např. fonendoskop, či tonometr. Lékař by měl 

systematicky vyšetřit jednotlivé orgánové systémy a zaznamenávat přítomnost 

i nepřítomnost specifických příznaků. [6] 

Základem fyzikálního vyšetření je postup čtyř P: pohled (aspekse), poslech 

(auskultace), poklep (perkuse) a pohmat (palpace). Během vyšetření musí pacient 

sdělovat své pocity. Klidová bolest v některé oblasti je stejně důležitá jako její charakter 

a změny v průběhu vyšetření.  
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Alergolog však musí věnovat zvláštní pozornost stavu kůže, očních spojivek a víček, 

nosní sliznici a poslechovému plicnímu nálezu. [2] 

3.1.3. Alergologické kožní testy 

Kožní testy mají řadu velkých výhod, mezi než patří poměrná spolehlivost, nízké 

náklady, rychlé získání výsledků, jednoduchost testů, testy jsou téměř nebolestivé 

a téměř bez rizika. Neopomenutelnou výhodou je možnost provádět testy v každém 

věku pacienta, i u kojenců a batolat. Pouze vzhledem k malé ploše kůže předloktí musí 

být počet i výběr testovaných alergenů u dětí redukován. [9] 

Kožní testy mají také některé nevýhody. Mezi nejvýznamnější faktory, které mohou 

zkreslit nebo i znemožnit provedení testů patří především probíhající léčba 

antihistaminiky nebo jinými léky tlumícími kožní reaktivitu, nebo jsou to závažnější 

onemocnění kůže. [10] 

3.1.3.1. Princip kožního testu 

Kožní test slouží ke zjištění přítomnosti IgE - specifických protilátek proti určitému 

alergenu. Malé množství dobře známého alergenového extraktu je zavedeno 

do epidermis. Jestliže se zde nachází alergen-specifické molekuly IgE na povrchu 

kožních žírných buněk, alergen přemostí tyto molekuly a způsobí indukci signálu, který 

se přenese do cytoplazmy žírných buněk a vyvolá jejich degranulaci, uvolnění 

histaminu a novotvorbu dalších mediátorů. Ty potom vyvolají vazodilataci a zvýšení 

cévní permeability, což následně vede ke tkáňovému otoku a tvorbě pupenu a okolnímu 

erytému. Lze říci, že alergologické kožní testy jsou postupem určeným k detekci 

přítomnosti přecitlivělosti I. typu (časného typu). [2]  

Kožní testy jsou indikovány při podezření na přítomnost alergického onemocnění. 

Soubor základních testovaných alergenů (viz Tab. 5) je, v případně potřeby, doplňován 

o jednotlivé alergeny podle anamnestických údajů pacienta. Spektrum testovaných 

alergenů je vždy doplněno také o pozitivní (histamin, kodein – stimulují sekreci žírných 

buněk) a negativní kontrolu (solvens). K posouzení vývoje alergického onemocnění 

v průběhu léčby mají tyto testy pouze omezenou vypovídající hodnotu a neměly by být 

prováděny častěji než jednou za rok. 
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Tab. 5: Soubor základních testovaných alergenů 

• Pyly jarní časné (břízovité stromy) – směs 

• Pyly trav – směs 

• Pyly podzimní -pelyněk černobýl, případně ambrozie 

• Roztoče, plísně – rody Alternaria, Cladosporium aj. 

• Švábi 

• Domácí zvířata – kočka, pes, ….další domácí nebo hospodářská zvířata 

Zdroj: [2] 

Tab. 6: Kontraindikace kožních testů 

1. Akutní horečnaté onemocnění 

2. Zhoršení alergického onemocnění 

3. Léčba antihistaminiky v období kratším, než je trvání jejich biologické eliminace 

z organismu. Pro běžně užívaná antihistaminika dosahuje délky max. 10 dnů 

4. Léčba hydroxyzinem v posledních 4 dnech před testem  

5. Léčba tricyklickými antidepresivy v období 2 týdny před testem 

6. Systémová léčba kortikosteroidy v dávce odpovídající minimálně 20 mg 

prednizonu denně. Kúry kratší než 1 týden zpravidla neovlivní kožní reaktivitu 

7. Lokální léčba kortikosteroidy v místě testace v období 3 týdny před testem  

8. Kožní onemocnění znemožňující spolehlivé odečtení výsledků 

9. Systémová reakce po testaci v anamnéze 

10. Těhotenství 

Zdroj: [2] 

3.1.3.2. Prick–test 

Před provedení Prick-testu je vždy provedena alergologická anamnéza a fyzikální 

vyšetření. Lékař indikující tento test musí být obeznámen s farmakoterapií pacienta. 
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Prick–test je v současné době nejdůležitějším testem prováděným při diagnostice 

alergií. Pouze v některých případech je nahrazován intradermálním testem. Mezi tyto 

případy patří diagnostika hmyzí alergie, neboť senzitivita Prick–testu je pouze kolem 

30%, dále je nahrazován intradermálním testem v případech, kdy nejsou dostupné 

alergeny vhodné pro provedení Prick–testu. [2,10] 

Provedení testu: 

- test provádí lékař specializovaný v oboru alergologie, nebo školená sestra 

pod dohledem tohoto lékaře 

- odmaštění očištěné pokožky benzínem 

- nanesení kapky alergenového extraktu (komerčně dodávané standardizované 

roztoky – např. firma STALLERGENES - stabilizovány zpravidla glycerolem, 

v některých případech je možno testovat také nativním alergenem, kterým může 

být např. šťáva vymačkaná z čerstvého ovoce, nebo tzv. metoda prick to prick, 

kdy se lanceta vbodne nejprve do potraviny a pak použije k testu), mezi 

jednotlivými kapkami dodržujeme vzdálenost minimálně 3 cm, abychom 

zabránili překrytí jednotlivých reakcí, minimální vzdálenost od lokte je 3 cm, 

od zápěstí 5 cm (viz Obr. 2) 

Obr. 2: Příprava Prick-testu 

 

Zdroj: [12] 

-provedení vpichu standardizovanou lancetou s hrotem 1 mm (viz Obr. 3): 

a) lancety Stallerpoint - hrot lancety přiložíme do středu kapky s alergenem 

a narušíme vrchní vrstvu kůže krouživými pohyby s mírným zatlačením 

b) lancety ALK Prick – při použití těchto lancet je vrchní vrstva kůže narušena 

trhavým pohybem s mírným zatlačením 
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Obr. 3: Provedení Prick-testu 

 

Zdroj:[25] 

Tlak, kterým narušujeme kůži, by měl být při každém vpichu stejný a neměl by způsobit 

krvácení. 

- přibližně po jedné minutě po provedení vpichu odsajeme vatovým tampónem 

zbytek roztoku s testovaným alergenem, je důležité, abychom jednotlivé druhy 

alergenů mezi sebou nezkontaminovali 

- místa, kde byly aplikovány jednotlivé alergeny, je dobré označit (např. fixem), 

abychom si usnadnili odečet testů a to především pokud je reakce s určitými 

alergeny negativní 

Hodnocení Prick–testu (viz. Obr. 4, 5): 

- hodnocení testu provádíme po 15 minutách od aplikace alergenů  

- výsledek vyjadřují dvě čísla, která určují střední průměr vzniklé kožní reakce 

v mm (pupen/erytém) 

- ke spolehlivé interpretaci testu musí být vžddy vyjádřen i výsledek negativní 

kontroly (negativní) a výsledek pozitivní kontroly (měl by být intradermální 

edém/pupen o průměru ≥ 3mm) 

- pozitivní výsledek testu: vznik intradermálního edému - průměr ≥ 3 mm 

u dospělích, u malých dětí bývá výraznější erytém a menší pupen, což je potřeba 

při hodnocení testu mít na paměti  

- test nemůže být spolehlivě interpretován, pokud je výsledek negativní kontroly 

˃ 0 nebo pří zvýšeném dermografismu 
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Obr. 4: Hodnocení Prick-testu 1 

 

Zdroj: [26] 

Obr. 5: Hodnocení Prick-testu 2 

 

Zdroj: [27] 

3.1.3.3. Intradermální test 

Provedení testu: 

- dezinfekce kůže se provádí 1% Jodisolem, nebo alkoholbenzinem 

při přecitlivělosti na jód 

- intradermálně aplikujeme 0,02 – 0,05 ml alergenu tak, aby vznikl pupen 

o průměru asi 3 mm (stabilizace komerčně dodávaných roztoků alergenů je 
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zajištěna přídáním lidského sérového globulinu), je důležité před vpichem 

odstranit ze stříkačky a jehly vzduch abychom eliminovali nebezpečí vzniku 

falešné pozitivity testu, mezi jednotlivými testovanými alergeny je nutno 

dodržet vzdálenost 5 cm, abychom zabránili překrytí jednotlivých reakcí., 

vzdálenost od lokte a zápěstí je stejná jako u Prick-testu 

Obr. 6: Inzulinová stříkačka 

 

Zdroj: [8] 

Hodnocení testu: 

- hodnocení testu provádíme po 15 minutách od aplikace alergenů 

- pozitivní test – vznik edému o průměru ≥ 5 mm 

3.1.4. Provokační testy 

Principem provokačních testů je umělé vytvořené situace, kdy pacienta vystavíme 

podezřelému spouštěcímu podnětu. 

Specifický podnět (alergen či antigen), či nespecifický podnět je schopen u pacienta 

v určité dávce, po určité době expozice, vyvolat určitý typ primární orgánové odpovědi 

doprovázené primárními či sekundárními změnami a symptomy. Tyto změny následně 

hodnotíme podle zvolené vyšetřovací metody. [2, 13] 

Provokační testy je nutno považovat nejen jako důležitou in vivo část klinického 

diagnostického procesu, ale také jako významný experimentální model a metodu 

pro sledování různých patofyziologických, imunologických, biochemických 

a celulárních procesů v daném orgánu a jeho tkáních, ale i v jiných s tímto orgánem 

komunikujících tkání. Provokační testy mohou dále sloužit jako praktické kritérium 

pro posouzení terapeutických účinků určitých farmak na určitý typ alergické odpovědi 
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určitého orgánu u pacienta. Dále slouží jako model v experimentální alergologii 

a farmakologii pro sledování a hodnocení jak terapeutických, tak i preventivních účinků 

různých (nových) farmak v jejich farmaceutických konstantách a variabilitách (dávky, 

délka aplikace, způsob aplikace atd.) a nových léčebných postupů u velkých souborů 

pacientů s homogenní alergologickou problematikou. Tuto modifikaci provokačních 

testů nazýváme potom protekčními testy. Provokační testy jsou také jedinou metodou, 

kterou se může zajistit a prokázat existence určitého typu alergické reakce, neboli 

orgánové odpovědi, vyvolané specifickým antigenem v určitém orgánu. [13] 

Mezi provokační testy patří testy kožní, nosní, bronchiální, konjunktivální a potravinové 

expoziční testy. Provokační testy představují definitivní potvrzení kauzální role určitého 

alergenu (antigenu) nebo nespecifického stimulans v daném orgánu a jeho příznacích. 

[13] 

3.1.4.1. Základní typy provokačních testů 

1. Provokační testy s alergenem – potvrzují roli specifické alergické komponenty 

a participaci specifického alergenu v alergické reakci v určitém orgánu 

a z ní vyplývajících symptomů, které se projeví určitým typem odpovědi toho 

orgánu (časný, opožděný, pozdní). 

2. Provokační testy s reprezentanty nespecifické hyperreaktivity – potvrzují roli 

komponenty nespecifické hyperreaktivity v příznacích pacienta. 

3. Experimentálně, v běžné klinické praxi nepoužívané - předchozím 

jednorázovém, krátkodobém nebo dlouhodobém předléčení určitým farmakem 

nebo inhibičním nebo substitučním faktorem. Srovnáním předléčené odpovědi s 

nepředléčenou odpovědí je možno prokázat, hodnotit a kvantitativně stanovit 

inhibiční, terapeutické nebo preventivní efekty daného farmaka nebo faktoru na 

určitý typ alergické reakce a odpovědi daného orgánu. [13] 

3.1.4.2. Základní podmínky pro provokační testy 

- provokační testy musí být bezpečné, reprodukovatelné, dostatečně senzitivní, 

prosté technických a metodologických artefaktů a zároveň pohodlné 

pro pacienty a personál - extrakty alergenů musí být účinné, spolehlivé, stabilní 

a standardizované 
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- aplikace alergenů musí být v bezpečné dávce, kterou je kontrolovatelná 

a kontrolována během doby expozice pomocí profesionální metody, 

odpovídající technickému standardu 

- testy vyžadují profesionálně vybavené prostory se standardními podmínkami 

- možnost okamžité resuscitace a vybavení pro akutní léčbu neočekávaných 

komplikací 

- profesionální kvalita personálu, všechny provokační testy se musí provádět 

pod vedením lékařského specialisty 

- provedení testu je vždy podle instrukcí vyhotovených a osobně předaných 

vedoucím lékařem a je vedena podrobná dokumentace o všech subjektivních 

symptomech pacienta, o obvyklých i neobvyklých reakcích zaznamenaných 

během testování 

- před testem je nutná kontrola pacienta, zhodnocení aktuálního stavu kondice 

pacienta, vyloučení kontaktu s relevantními nebo potencionálními alergeny, 

hlavně během posledních 72 hodin před provokačním testem a informovat 

pacienta o průběhu testu [13] 

3.1.4.3. Specifické a nespecifické provokační testy 

Mezi tyto testy patří oční (spojivkový) test, nosní, vyjímečně bronchiální test. Testy jsou 

prováděny za použití alergenových extraktů. Přímá expozice alergenu je spojena 

s rizikem větší reakce a pro pacienta je toto vyšetření nepříjemné až invazivní. V praxi 

je problémem také skutečnost, že lze testovat pouze jeden alergen. 

Podle použité metodiky rozlišujeme:  

- simulovaný laboratorní pracovní (reexpoziční) test 

- pracovní (reexpoziční) test přímo na pracovišti postiženého. Největší využití 

specifických provokačních testů je především u diagnostiky nemocí z povolání. 

U profesionální alergie je nejjednodušším postupem vyřazení nemocného 

z prostředí, ve kterém jsou příznaky onemocnění vyvolávány a sledujeme změny 

klinických projevů v době vyřazení  podezřelého spouštěčě i po následném 

návratu do původního prostředí. [2] 

- specifický laboratorní bronchoprovokační test – prováděn pouze vzácně 
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3.1.4.4. Provokační testy s nespecifickým podnětem 

Bronchoprovokační (bronchokonstrikční) testy s nespecifickým podnětem 

Tyto testy slouží k průkazu bronchiální hyrerreaktivity při diagnostice astmatu, 

při diferenciální diagnostice stavů dráždivého kašle, zhodnocení účinnosti dlouhodobé 

léčby astmatu. 

Před provedením testu je nutné vyloučit užívání antihistaminik a léků 

s bronchodilatačním účinkem. 

Výsledek testu je hodnocen spirometrickým vyšetřením – nejčastěji křivka  

průtok [l/s] / objem [s] 

Bronchiální hyperreaktivita se projeví bronchospasmem, prosáknutím nebo otokem 

bronchiální sliznice a zvýšenou hlenovou sekrecí. Různé fyzikální nebo chemické 

faktory, kterými jsou např. změna teploty, studený vzduch, anorganické prachy, 

jednoduché chemické sloučeniny a plyny, působí na receptory, na tkáňové nebo buněčné 

úrovni. Tyto receptory jsou tímto působením stimulovány, inhibovány 

nebo remodelovány a jejich signály vyvolají symptomy, které se projeví ve formě časné 

reakce. 

Hodnocení reakce při inhalaci bronchoprovokační látky: 

- bronchiální reaktivita – změny závislé na dávce podaného podnětu 

- bronchiální senzitivita – podaná dávka způsobí prahovou odpověď 

Farmakologické testy: 

- cholinergní: metacholin, acetylcholin  

- spazmogenní aminy: histamin 

Nefarmakologické testy: 

- inhalace studeného vzduchu 

- hypertonický aerosol 

- zátěžový test volným během nebo na bicyklovém ergometru – test trvá 6 minut 

při kontrole tepové frekvence (zátěž má navodit tepovou frekvenci 
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na 170 tepů/minutu), při pozitivní reakci dojde k obstrukci za 5 - 10 minut 

po skončení zátěže 

Nazální provokační test 

První dokumentovanou nosní provokaci provedl v roce 1873 lékař Charles Blackley, 

který aplikoval pylová zrnka na nosní sliznici a popsal vzniklé symptomy jako kýchání, 

nosní sekreci a blokádu. V posledních třech desetiletích narůstá zájem o nazální 

provokační testy, s rozdílností technik však vzniká problém standardizace metody. [2] 

Nazální provokační test slouží k průkazu odpovědi nosní sliznice na provokaci 

specifickým nebo nespecifickým nosním podnětem. Jednou z indikací tohoto vyšetření 

je posouzení profesionální etiologie alergické rýmy. Test doplňuje základní diagnostický 

postup při průkazu alergického IgE zprostředkovaného onemocnění, zejména v případě 

velmi suspektní anamnézy, ale negativních kožních testů a specifických protilátek IgE. 

Nazální provokační test umožňuje rozlišit roli nespecifických a specifických faktorů 

v rozvoji nosních symptomů a sledovat časnou, pozdní a opožděnou reakci. [14] 

Před provedením testu je nutné vyšetření pacienta na otorhinolaryngologii, abychom 

zjistili anatomické poměry v nosní dutině. Podle nich pak hodnotíme výsledky testu. 

Před vyšetřením je nutné znát léky, které pacient užívá. Nazální kortikoidy vysazujeme 

14 dní před testem, perorální kortikoidy 7 dní před testem, α- adrenergní nazální 

substance 1 den, perorální H1-antihistaminika 24-48 hodin. Po operačních výkonech 

v otorhinolaryngologické oblasti se test může provádět až po 2 měsících. Kontraindikaci 

je akutní zánětlivé onemocnění nosu nebo vedlejších dutin. Rizikem je tento test 

pro pacienty s vysokým stupněm sensitizace, neboť pacient může být ohrožen rozvojem 

bronchiální obstrukce. [2] 

Během posledních dvaceti let bylo publikováno mnoho způsobů provedení nazálního 

provokačního testu. 

Provedení testu: 

- stanovení klidových hodnot průtoku vzduchu a odporu, které provedeme 

před aplikací alergenu na nosní sliznici 
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- aplikace negativní kontroly – ředící roztok alergenu, pro vyloučení nespecifické 

reakce nosní sliznice, měření je doporučeno po deseti minutách, pokud není 

zjištěna nosní hyperreaktivita,pokračujeme aplikací vlastního alergenu 

- pomocí dávkovače aplikujeme alergen, upřednostňujeme aplikaci práškové 

formy mikronizovaného standardizovaného alergenu podaného na nosní sliznici 

insuflátorem, protože při podání vodného roztoku alergenu pomocí dávkovačů 

hrozí možnost postupu roztoku do laryngu a po té otok laryngu  

- měření provádíme v intervalech 10, 20, 30, 45, 60 minut 

- při negativní reakci je doporučeno pokračovat každou hodinu až do 10 hodin, 

kdy je možné zaznamenat pozdní reakce [2] 

Hodnocení testu: 

Hodnotíme tři symptomy iritaci, sekreci, a obstrukci nosní sliznice. Zaznamenáváme 

intenzitu sekrece, kýchání a vedlejší příznaky, kterými jsou konjunktivální reakce, 

svědění horního patra a kašel. [2] 

Doporučenou a používanou metodou k provádění nosního provokačního testu je aktivní 

přední rinomanometrie, při níž je měřen: 1. inspirační průtok v každém nosním 

průduchu (určuje stupeň nosní obstrukce), 2. nosní odpor v každém nosním průduchu. 

Současně je posuzováno tzv. nosní symptomové skóre. [14] 

Rinomanometrické měření  - při nazálním tlaku 150 Pa sledujeme změny průtokové 

rychlosti vzduchu proudící nosem (F) a změny odporu (R), který klade proudu vzduchu 

zbytnělá nosní sliznice. [2] 

Pozitivní test - pokles průtokového objemu (F) nejméně o 40% alespoň v jednom 

nosním průduchu a (nebo) ke vzestupu odporu (R) o 60% výchozí 

hodnoty 

  - podle některých protokolů k pozitivitě testu stačí vysoké skóre 

semikvantitativních klinických ukazatelů (sekrece, iritace), protože ne 

všichni alergici reagují v časné fázi rozvojem nosní obstrukce [2] 
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Tab. 7: Symptomové skóre pro nazální provokační test 

(upraveno podle H. Riechelmanna) 

Příznak Skóre 

 

Nosní sekrece 

 

Žádná 0 

Mírná 1 

Výrazná 2 

 

Počet kýchnutí 

0 – 2 0 

3 -5 1 

Více než 5 2 

 

Ostatní příznaky 

Slzení očí nebo svědění patra 

nebo svědění uší 

1 

Konjunktivitida, chemóza, 

kašel nebo dušnost 

2 

Zdroj: [14] 

V praxi je používáno více metod rinomanometrických měření (pasivní přední nebo 

zadní rinomanometrie, aktivní zadní rinomanometrie a další). Nejrozšířenější je aktivní 

přední rinomanometrie, která se považuje za referenční k provádění provokačních 

nazálních testů.  

Nevýhodou tohoto měření spočívá v obtížné interpretaci výsledků, neboť nosní průchod 

je vlivem exogenních i endogenních podnětů velmi variabilní a s tím je i snížena 

reproducibilita vyšetření.[2] 

Konjuktivální provokační test 

Tento test je používán k vyšetření očních změn na podnět alergenem. Jedná se o rychlý 

test, který je reprodukovatelný a je bez rizika selhání protialergické terapie. Pro pacienta 

nezpůsobuje výraznou zátěž a je možné vyšetřovat několik parametrů najednou 

(symptomy, pro výzkumné účely uvolnění mediátorů a buněčnou odpověď jak 

ve sliznicích, tak v slzách).  
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U těchto testů je těžké stanovit doporučenou koncentraci k provedení testu. Obecně 

se udává, že při diagnostice by se mělo začínat na koncentraci alergenu užívaného 

pro Prick-testy. 

Indikace: 

- diagnostika alergie - především u pacientů, kteří měli negativní kožní testy, 

ale podle anamnézy podezření na alergické onemocnění trvá. Test má ale pouze 

omezenou hodnotu, protože na vyvolání konjunktivální reakce je nutná dávka 

vyšší 10 000 krát, než u kožního testu. 

- diagnostika oční alergie – konjunktivální sliznice může být jediným 

senzibilizovaným orgánem. Podle studií je známo, že jsou pacienti, kteří mají 

negativní kožní testy bez jiného spojeného alergického onemocnění 

- výzkumné účely – oční sliznice je snadno přístupná k makroskopickému 

pozorování (zarudnutí, slzení, otoky víček) a současně je možno sledovat 

uvolnění mediátorů a buněčnou odpověď ve sliznicích a slzách 

- účinnost oční léčby – reprodukovatelnost a bezpečnost testu je výhodou, a proto 

je užíván pro kontrolu účinnosti oční protialergické terapie 

3.1.5. Potravinové expoziční testy 

Při základní diagnostice potravinových alergií a intolerancí je před prováděním 

expozičních testů nejprve provedena eliminační dieta, kdy je z jídelníčku pacienta 

vyloučena potravina, kterou považujeme za podnět pro vznik alergické reakce. Pokud 

dojde během eliminační diety ke zklidnění obtíží, nebo jejich vymizení, můžeme 

přistoupit k provedení expozičního testu.  

3.1.5.1. Otevřený orální expoziční test 

Při tomto testu je pacientovi podávána potravina v běžné formě. U pacientů 

bez závažnější anamnézy je prováděn v domácím prostředí a vyšetřovaný sám 

zaznamenává intenzitu obtíží. U potravinových alergií při nejednoznačných výsledcích 

testu je nutno myslet na vliv psychiky, který je u těchto situací velmi častý. 
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3.1.5.2. Expoziční test dvojitě slepý kontrolovaný placebem  
(DBPCFC – double-blind placebo-controlled food challenge) 

Podezřelá potravina je podávána pacientovi podávána v takové formě, která jemu 

i lékaři zabrání rozpoznat podle vzhledu, chuti a vůně zabrání rozpoznat o jakou 

potravinu se jedná. Tato metoda je považována za zlatý diagnostický standard. 

Potraviny pro tento test jsou v takzvaném ,,maskovacím“ roztoku, který je zároveň 

placebem, nebo jsou potraviny lyofilizovány a uzavřeny do želatinových kapslí. 

Test se musí provádět s vědomím rizika závažné alergické reakce a u rizikových 

pacientů při hospitalizaci. Před testováním je nutno vysadit léky, které mohou ovlivnit 

reakci (antihistaminika, bronchodilatační léky). 

Hodnocení: 

• Pozitivní test – test lze hodnotit pozitivně, je-li reakce na potravinu pozitivní, 

ale reakce na placebo se nedostavila. 

• Negativní test – test lze hodnotit negativně, až po podání potraviny v běžné 

formě a dávce. To znamená, až po provedení otevřeného expozičním testu. 

3.1.5.3. Slizniční, retní expoziční test (LFC – labial food challenge) 

Test je vhodné provádět před orálním testem především u nemocných s rizikem závažné 

reakce. 

Potravinový diagnostický extrakt, lépe vlastní potravina se přiloží na sliznici dolního rtu 

a po 15 minutách se se odečítá zarudnutí a otok. 

3.1.6. Epikutánní (plátenkové, patch) testy (ET) 

Tyto testy jsou metodou k průkazu kontaktní alergické dermatitidy, která je 4. typem 

imunologické reakce. V současné době jsou nepřekonanou metodou (Jadassohn, 1895). 

Napodobují průnik alergenu do epidermis s vazbou na zde přítomné Langerhansovy 

buňky. Podezřelé antigeny (alergeny) se aplikují na kůži zad na 48 hodin, odečítání 

probíhá po dalších 24 až 48 hodinách. 

Alergeny používané pro ET jsou standardizovány. U nás jsou k dispozici od firem např. 

Chemotechnique a Hermal, v zahraničí jsou to přípravky např. firmy TRUE. Jsou 
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dodávány v injekčních stříkačkách pro snadnou manipulaci a aplikují se přímo 

na náplast. 

Koncentrace alergenů je udávána v procentech, popř. v miligramech na cm². Alergeny, 

které působí na pokožku, jsou ve vhodném vehikulu, kterým bývá voda, alkohol, 

aceton, vazelína, oleum helianthi apod. Někdy se používají i pevné látky např. kůže. 

Testovací materiál, který obsahuje celkem 10 kruhových papírových, plsťových nebo 

hliníkových terčíků o vnitřním průměru 8 mm na hypoalergenní náplasti a je 

připravován průmyslově. [2, 16] 

Provedení testů (viz Obr. 7, 8): 

- zdravou kůži odmastíme (nejčastěji zad) alkoholbenzínem, nebo éterem, u silně 

ochlupených zad se doporučuje záda ostříhat nebo oholit dva dni před 

testováním 

- testovanou látku aplikujeme na terčík 1 cm², pevné nebo sypké látky aplikujeme 

přímo 

- celofánem nebo polyetylénovou fólií překryjeme aplikační plošku s alergenem  

- celé pak překryjeme nejlépe hypoalergickou adhezivní náplastí 5x5 cm 

- důležité je všechno vhodným barvivem popsat, aby nedošlo k záměně testů, 

především po jejich odstranění 

- snímáme po 24 – 48 hodinách, pevné látky za 48 – 72 hodin 

- odečítáme denně i 5 - 6 dní po sejmutí [2,16] 

Obr. 7: Aplikace alergenů při ET 1 

 

Zdroj: [15] 
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Obr. 8: Aplikace alergenů při ET 2 

 

Zdroj: [15] 

Druhy epikutánních testů: 

1. uzavřené: 

a) klasický uzavřený ET- pacienta testujeme standardní (rutinní) sadou, sada firmy 

Chemotechnique Diagnostics je doporučeno používat v naší republice. Ve světě 

se používají tři regionální varianty standardních sad kontaktních alergenů 

(severoamerická, evropská, japonská). Je to skupina kovů (nikl, chrom, rtuť, 

kobalt), antioxidanty a akcelerátory vulkanizace, součásti extern (parbeny, 

neomycin, lanolin, perubalzám), dezinficiencia, ředidla, organická rozpouštědla 

a další. 

Mix testy (tzv. koktejly alergenů) jsou směsi chemikálií podobné struktury nebo použití. 

V současnosti se používá 5 mix testů. 

Bloky testů obsahují alergeny, které jsou sestaveny s ohledem na některé specifické 

alergeny určitých profesí (fotografické chemikálie, pekárenská a kadeřnická sada, 

gumárenská sada a další. Tyto sady mají vysoké pořizovací ceny, proto se často 

používají individuálně ředěné alergeny z prostředí pacienta. 

b) skarifikační ET – používají se u alergenů, které mají velkou molekulu a špatně 

pronikají do kůže (sulfonamidy, neomycin, proteinové alergeny). Při tomto 

testování je epidermis narušena hrotem injekční jehly. Test je modifikací 

klasického uzavřeného ET. 

c) fotosenzibilizační ET – používá se k diagnostice fotoalergické kontaktní 

dermatitidy nebo fotoalergického lékového enantému. Tato onemocnění 
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způsobují např. sulfonamidy, tetracyklinová antibiotika, thiazidová diuretika, 

antidiabetika, fenothiazinové deriváty, parfémy, ketoprofen, estery kyseliny 

skořicové, rostliny, halogenové salicylanilidy. 

Technika tohoto testu je odlišná od prostého ET. Dvě sady podezíraných alergenů jsou 

aplikovány na záda či paže, poprvé se odečítají obě sady za 48 hodin. Poté se jedna sada 

zakryje a druhá se ozáří UVA v dávce 5-10 J/cm². Následuje odečítání obou sad za 24, 

48 hodin event. později. 

2. otevřené: 

a) otevřený ET – používají se alergeny rozpuštěné v lihu, acetonu a benzinu. 

Aplikují se na kůži (předloktí, břicho) a nechají se zaschnout. Časnou reakce 

odečítáme za 20 – 30 minut a pozdní reakci za 48 – 72 hodin. Tyto testy jsou 

používány u pacientů, u kterých očekáváme silnou alergickou reakci, popř. 

u pacientů kde hrozí anafylaktický šok. 

b) iontoforetický test – tato metoda využívá elektrické disociace alergenů ve vodě, 

kdy jsou u pacientů sporné reakce na kovy a u alergenů s velkou molekulou. 

Použití je možné pouze u alergenů rozpustných ve vodě a je velmi časově 

náročná. Vychází z předpokladu, že na standardní ploše aktivní elektrody 

(1 cm²), při stejné intenzitě proudu (0,3-0,5 mA/cm²) a konstantní době aplikace 

(20-90 sec.) je do epidermis vpraveno standardní množství alergenu. [16] 

Patch testy s aeroalergeny (Atopy Patch Testy – APT) 

- rutinně se používají k diagnostice 4. alergické reakce na vzdušné alergeny, která 

je zprostředkovaná alergenspecifickými T lymfocyty. 

- používají se u pacientů s atopickým ekzémem 

- používanými alergeny jsou běžné alergeny - pyly stromů, pyly trav, pyly plevelů 

roztoči, srst zvířat, v podstatě tytéž alergeny, které se používají v SPT. Alergeny 

jsou dodávané ve stříkačkách, rozpuštěné ve vazelíně a aplikují 

se do hliníkových terčíků (komůrek) FinnChambers. Alergeny dodává firma 

Stallergenes v koncentraci 200 IR. U potravinových alergenů se používají 

nativní potraviny – tekutiny – např. mléko nebo ovocná šťáva se nasákne 

do filtračního papírku a vloží do terčíku, pevné potraviny se aplikují do terčíku 

v malém množství (viz Obr. 9) 
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- aplikace, odečtení a interpretace výsledku je stejná jako u ET (viz Tab. 8 

a Obr. 10) 

Obr. 9: Provedení APT 

 

Zdroj: [7] 

Obr. 10: Hodnocení APT 

 

Zdroj: [7] 

Hodnocení epikutánních testů 

- lze obdržet dva typy reakcí: 1. alergickou a 2. toxickou (iritační), při odečítání 

hodnotíme klinický vzhled a také dynamiku reakcí 
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Tab. 8: Doporučená odečítací škála u ET 

? Nejasná reakce, lehký erytém 

+ Erytém, infiltrace, oj. papuly 

++ Předcházející + četné papuly 

+++ Předcházející + buly a mokvání 

- Negativní reakce 

Zdroj: [16] 

- rozlišení alergické a iritační reakce bývá někdy velmi obtížné 

3.2. Diagnostika alergie v laboratoři 

3.2.1. Nároky na laboratorní diagnostické postupy v laboratoři: 

a) vhodnost pro rutinní práci – rychlost vyšetření, cena 

b) co největší senzitivita a specificita 

c) dostupnost – nároky na vybavení 

d) bezpečnost a komfort pro pacienta – optimálním je pouze odběr periferní krve 

3.2.2. Metody používané v praxi 

3.2.2.1. Stanovení celkové hladiny IgE- protilátek 

IgE je třída protilátek uplatňující se fyziologicky zejména při obraně proti 

mnohobuněčným parazitům, patologicky hraje úlohu v patogeneze alergických reakcí 

časného typu. [17] 

Koncentrace celkového IgE je zhruba 0,0005 % z celkového množství sérových 

imunoglobulinů. 

Hladina celkového IgE  je udávána v tisících mezinárodních jednotek na litr (kIU/l) 

na základě 75/502 IgE standardu dle WHO (1 kU/l =2,4 µg/l). 

Prahová citlivost bude kolem 0,5 kU/ml (l,2 µg/l) a optimální přesnost v rozsahu 

asi 7,5-50 kU/ml (18-120 µg/l).  
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Hladina celkového IgE závisí na věku. Normální hodnoty u novorozenců jsou 

do 0,7 kU/L, u dospělých je naopak nutné sérum naředit. Průměrné sérové hladiny IgE 

stoupají u zdravých dětí do 5. – 7. roku věku a klesají od druhé do osmé dekády života. 

[19] 

Celková hladina IgE protilátek bývá zvýšena u atopických pacientů, ale normální 

hladina nevylučuje přítomnost alergického onemocnění (60 - 70% alergiků). Mnoho 

studií potvrdilo, že celková koncentrace IgE úzce koreluje s přítomností alergického 

onemocnění u vyšetřovaného jedince, ať jde o dospělého člověka, nebo dítě. Specificita 

tohoto ukazatele je téměř 90%, ale senzitivita pouze 30 - 40%. [3, str 153]. Extrémně 

vysoké hodnoty (řádově tisíce IU/ml) bývají někdy přítomny u pacientů s atopickou 

dermatitidou a korelují s klinickými obtížemi. Je používán jako časný test pro predikci 

atopie novorozenců. Zvýšené hodnoty jsou zjišťovány i u parazitárních onemocnění, 

vzácně i u zdravých osob. [17, 20] 

Tab. 9: Referenční rozmezí celkového IgE 

Věk Rozmezí (kU/l) 

0 – 6 den 0,0 – 1,5 

6 den – 1 rok 0,0 – 15,0 

1 rok – 5 rok 0,0 – 60,0 

5 rok – 10 rok 0,0 – 90,0 

10 rok – 15 rok 0,0 – 200,0 

15 rok – 99 rok 0,0 – 100,0 

Zdroj: [17] 

Stanovování celkové hladiny protilátek je prováděno pouze nejkvalitnějšími technikami, 

kterými je EIA (enzymová imunoanalýza), FEIA (fluorescenční enzymová 

imunoanalýza), chemiluminiscence. Hladina protilátek je stanovována v séru 

a protilátky navázané ve tkáních tomuto měření unikají. 

EIA - Termínem enzymová imunoanalýza se označuje skupina imunoanalytických 

metod, které ve fázi kvantifikace nebo detekce používají enzymovou reakci. Enzym je 

přitom kovalentně vázán na některý z imunoreaktantů. Podle povahy substrátu je reakci 
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potom možno detekovat spektrofotometricky, nefelometricky, fluorometricky 

a luminometricky. 

Tab. 10: Rozdělení EIA 

Heterogenní (vyžadující separaci volné 

a vázané frakce analytu) 

Kompetitivní (značená protilátka, nebo 

značený antigen) 

Nekompetitivní (se značenou protilátkou) 

Homogenní (nevyžadující tuto 

separaci) 

 

Zdroj: [17] 

LEIA (luminiscenční enzymová imunoanalýza) 

Obr. 11: Analyzátor: celkové IgE – LUMINISCENČNÍ 
ENZYMOIMUNOANALÝZA 

 

Zdroj: [20] 
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Obr. 12: Princip: Stanovení celkové IgE – LUMINISCENČNÍ 
ENZYMOIMUNOANALÝZA 

 

Zdroj: [20] 

3.2.2.2. Stanovení koncentrace specifických protilátek IgE 

V současné době je stanovení specifických IgE nejrozšířenějším in vitro testem pro 

diagnostiku alergií zprostředkovaných IgE. [2] Senzitivita těchto testů se pohybuje 

v rozmezí 70 – 80 %, ale rozhodně pro jednotlivé alergeny značně kolísá. Lepší 

výsledky jsou zaznamenávány u inhalačních, zejména pylových alergenů, horší např. 

u latexu, potravinových alergenů, hmyzích alergenů a léků. Specificita testů dosahuje 

přibližně 95%. Specifické IgE protilátky proti alergenům vyžadují pro svoji nízkou 

koncentraci senzitivní testy. [3] 

Nevyřešeným problémem je neschopnost odlišit klinicky významné protilátky 

od klinicky nevýznamných - neukazují „alergii“ v klinickém smyslu, ale senzibilizaci 

- čili možnost zareagovat alergicky na daný alergen.  
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Problémem je obtížná standardizace stanovení specifických protilátek. Všechny testy by 

měly mít CE certifikaci a všechny laboratoře vyšetřující specifické IgE by měly být 

kontrolovány v systémech externí kvality (EQA). Přesto jsou výsledky získané různými 

postupy a soupravami obtížně srovnatelné a je nutno na toto brát zřetel při srovnávání 

výsledků z různých laboratoří.  

Tyto testy se provádějí jako doplňující vyšetření ke kožním testům, k odlišení typu 

přecitlivělosti, a jsou důležité pro pacienty, u kterých jsou omezeny kožní testy (děti, 

kožní komplikace, nemožnost vysazení antihistaminik, systémová glukokortikoidová 

terapie aj.). [20] 

Příklady metod analýzy: 

U nás dostupné postupy vycházejí ze základního principu ELISA, případně starší, 

ale dosud používaný test RAST (RADIO ALLERGO SORBENT TEST). Vyšetřovaný 

alergen je navázán na pevnou fázi, nebo se v průběhu reakce použije v kapalné fázi. 

Při použití pevné fáze se metody liší ještě v typu této pevné fáze, kterou může být 

papírový mikrotitrační disk se středovým otvorem (RISA – Ring-Immuno-Sorbent-

Assay), membránové stripy potažené CAP®systém (viz Obr. 14, 15) a další. [3] 

 

Tab. 11: Příklady metod stanovení specifických IgE 

Navázání alergenu na pevné fázi Navázání alergenu v kapalné fázi 

UniCAP®PHARMACIA  Pevná fáze je 

tvořena trojrozměrným celulózovým 

polymerem s kovalentně vázaným 

alergenem. 

IMMULITE® 2000 Siemens 

Polystyrenová kulička potažená ligandem 

je trvale umístěna uvnitř reakční kyvety, 

detekce je prováděna chemiluminiscencí 

QuantiScan ®INNOGENETICS Alergen 

specifická protilátka přítomná ve vzorku se 

váže k odpovídajícímu alergenu 

navázanému na pevné fázi na membráně 

AllergoScan – čipu. 

 

EUROLINE EUROIMMUN AG 
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RISA DYNEX Testované sérum se 

inkubuje s alergenem navázaným 

na pevnou fázi, která je tvořena diskem 

s otvorem ve středu. Reakce probíhá v 

jamce mikrotitrační destičky bez 

manipulace s diskem. Měřena je barevná 

reakce. 

AlaBLOT®DPC 

Allergen Disc Allergopharma 

ALLERCOAT EAST SANOFI Diagnostic 

RIDASCREEN® R-Biopharm GmbH 

ADVIA Centaur ® BAYER 

DIAGNOSTIC Sandwichová 

imunoanalýza, IgE protilátka ze séra 

pacienta je kovalentně vázána pomocí 

myší anti IgE protilátkyna paramagnetické 

části SolidPhase. Biotinylovaný alergen je 

přidáván v nadbytku a váže se na alergen 

specifickou IgE protilátku, vázanou 

na pevné fázi. Reakce je detekována 

přímou chemiluniscencí. 

ALLERgen Personal Lab ALLERGY 

 BioChem ImmunoSystems Inc. 

Zdroj: [19] 

ELISA (enzyme-liked immunonosorbent assay) 

Je speciálním druhem EIA. Elisa je buď heterogenní nekompetitivní EIA, nebo 

kompetitivní heterogenní EIA. Dnes je většina těchto testů postaveno na principu 

heterogenní kompetitivní EIA se značenou protilátkou (viz Obr. 13). 
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Provedení ELISA: Na polystyrenovou mikrotitrační destičku o 96 jamkách na stěny 

jamek navázána protilátka proti vyšetřovanému antigenu, do jamky se přidá 

vyšetřovaný vzorek obsahující antigen a inkubuje se určitou dobu, pak se odmyjí 

nenavázané složky a přidá se tzv. druhá protilátka s navázaným enzymem (konjugát), 

po další inkubaci a promytí se reakce vizualizuje přidáním substrátu, ten je štěpen 

enzymem navázaným na druhou protilátku a vzniklá barevná reakce se detekuje 

fotometricky. [3] 

Obr. 13: Heterogenní kompetitivní EIA se značenou protilátkou 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y

E

Y

EY

E

Y Y Y Y

Y

E

Y

EY – imobilizovaná protilátka

- antigenY

E - Protilátka značená enzymem

 

Zdroj: [21] 

RAST test – byl vyvinut Widem v roce 1967. 

Provedení RAST: Alergen je navázán kovalentní vazbou na nitrocelulózovou pevnou 

fázi, kterou bývá papírový disk. Ten se inkubuje s  vyšetřovaným sérem. Během 

inkubace dojde k vazbě IgE ze séra na disk. Po promytí probíhá další inkubace, při které 

je IgE značen protilátkou proti IgE,která je značena izotopem jódu. Intenzita měřené 

radioaktivity je pak přímo úměrná množství specifického IgE  ve vzorku.  

Nevýhodou této metody je v možnosti zamaskování některých epitopů antigenu a také 

může docházet k nespecifické vazbě IgE při vysoké koncentraci celkového IgE. [2] 
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CAP (FEIA se speciálním polymerním nosičem)  

Pevná fáze je tvořena trojrozměrným celulózovým polymerem s kovalentně vázaným 

alergenem. 

Obr. 14: Analyzátor UniCAP®Systém 1 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 15: Analyzátor UniCAP®Systém 2 

 

Zdroj: [17] 
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EAST (ELISA na papírovém nebo acetylcelulózovém nosiči - disku) 

Obr. 16: Princip EAST 

 

Zdroj: [20] 

Obr. 17: Analyzátor na principu EAST 

 

Zdroj: [20] 

Hodnocení stanovení koncentrace IgE protilátek 

Interpretaci výsledků je vždy nutno posuzovat společně s klinickým stavem pacienta, 

popř. s posouzením kožních testů. [2] Hodnota specifických IgE protilátek je udávána 

semikvantitativně v tzv. RAST třídách, nebo kvantitativně v IU/ml (viz Tab. 12). [24] 



 49 

Tab. 12: Vztah hodnoty specifického IgE v IU/ml a RAST třídy 

Specifické IgE v kU/l Třída pozitivity Hodnota specifických 

protilátek 

˂ 0,35 IU/ml RAST třída 0 Negativní 

0,35-0,70 IU/ml RAST třída 1 Nízká 

0,70-3,50 IU/ml RAST třída 2 Středně pozitivní 

3,50-17,5 IU/ml RAST třída 3 Vysoká 

17,5-50,0 IU/ml RAST třída 4 Velmi vysoká 

50,0-100 IU/ml RAST třída 5 Velmi vysoká 

˃100 IU/ml RAST třída 6 Velmi vysoká 

Zdroj: [24] 

Interpretace výsledků vyšetření specifických IgE má svá omezení na které musíme 

myslet: [24] 

- přínosné je pouze tam, kde lze předpokládat alergickou reakci prvního typu. 

U pacientů, kde hlavní roli v patogenezi hrají jiné mechanizmy než IgE 

(kontaktní ekzém, některé typy potravinové alergie) je nevhodné. U těchto 

pacientů je indikován např. epikutánní test. 

- negativní specif.IgE na určitý lék nevylučuje významnou alergickou reakci 

na tento lék. Velká část polékových reakcí není zprostředkována IgE, 

ale i v případě IgE zprostředkované lékové alergie (např. penicilin) nemusí 

dostupné laboratorní testy prokázat reakci na některé minoritní alergeny. 

- vyšetření není schopno prokázat alergickou reakci na některé labilní alergeny 

(některé ovoce a zeleniny). Zde se používají Prick testy s čerstvými potravinami. 

- až 15% pacientů alergických na latex může mít negativní nález při vyšetření 

specifických IgE. U těchto pacientů je na zvážení indikace vyšetření pomocí 

rekombinantních alergenů a pomocí buněčných technik. 

- po těžké alergické, anafylaktické reakci existuje několikatýdenní období, 

ve kterém není možno specifické IgE v krvi možné prokázat. 
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- vysoké hodnoty celkového IgE v séru mohou být příčinou falešně pozitivních 

výsledků při vyšetření specifických IgE. To souvisí s nespecifickou reakcí 

v testu.  

Vyšetření specif. IgE jako screening atopie [24] 

Screeningové testy jsou používány pro zjištění časné senzibilizace a průkazu časné 

atopie u malých dětí. Dále se indikují u atopického ekzému, podezření na potravinovou 

alergii a alergii na inhalační alergeny. 

Používání směsí alergenů je ekonomické, ale je spojeno se snížením senzitivity a 

specifity vyšetření. Existuje riziko falešně negativních výsledků. Při pozitivitě následuje 

roztestování jednotlivými alergeny zastoupenými ve směsi. 

Multiplexové metody- v jednom stanovení lze vyšetřit několik analytů. 

Microarray systémy (ISAC) – z jedné kapky materiálu mohou zachytit specif. IgE proti 

desítkám a stovkám alergenů. Nevýhodou je velmi vysoká cena. 

3.2.2.3. Buněčné testy 

Vyšetření specifických IgE zachycuje pouze cirkulující IgE protilátky. Většina IgE je 

vázána ve tkáních, na žírných buňkách a bazofilech. Proto jsou v poslední době 

vyvíjeny nové techniky, kterými se lze co nejvíce přiblížit situaci, která se v organismu 

odehrává během alergického onemocnění. Patří sem vyšetření, která detekují pochody 

spojené s aktivací bazofilů periferní krve a uvolněním mediátorů alergické reakce 

(interní medicina). 

Tyto testy jsou určeny zatím pro výzkumné účely. Rutinnímu využití brání vysoká cena, 

velké nároky na vybavení laboratoře a dosud trochu problematická interpretace. 

Problematickou je i senzitivita a specificita těchto testů.[2] 

Bazofily váží na svém povrchu pomocí vysokoafinitních receptorů molekuly IgE. 

V případě IgE zprostředkované alergické reakce dochází na membráně bazofilů 

k přemostění sousedních molekul specifickým alergenem. Tento pochod po té vyvolá 

splynutí cytoplazmatických granul s plazmatickou membránou s následným uvolněním 

mediátorů alergické reakce – tzv. degranulace bazofilů. [24] 
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Laboratorní buněčné testy jsou založeny na specifické stimulaci krevních bazofilů 

alergenem a následném hodnocení pochodů spojených s jejich aktivací. [24] 

CAST ELISA (cellular alergen stimulation test) 

Tento test detekuje aktivaci bazofilů. Z uvolňovaných mediátorů byl sledován histamin 

a sulfidoleukotrieny. 

Kvantifikace uvolněných leukotrienů je založena na principu ELISA techniky 

s monoklonální protilátkou proti společné determinantě leukotrienů. [2] 

Kvantifikace uvolněného histaminu je založena na principu ELISA nebo RIA techniky 

s využitím monoklonální protilátky. [2] 

Nevýhodou testů, které měří uvolnění histaminu a leukotrienů buňkami do okolního 

prostředí, je nutnost izolace buněk na hustotním gradientu. Tento postup může způsobit 

nespecifickou stimulaci bazofilů a tím zkreslit výsledek vyšetření.  

Pokud jsou tyto testy prováděny s plnou krví, pak nevýhodou je, že se neměří pouze 

mediátory uvolněné z bazofilů, ale také z dalších buněk (např. monocytů, eozinofilů). 

CAST ELISA test je využíván spíše experimentílně, pro klinickou praxi by mohl být 

perspektivní například k průkazu lékové alergie.  

Test aktivace bazofilů (BAT)  

Toto vyšetření je založeno na sledování znaků, které se objevují po inkubaci bazofilů 

s alergenem při jejich aktivaci. Nejčastěji sledovanými znaky jsou CD63 a CD203c. 

Tyto znaky jsou značeny monoklonálními protilátkami s navázaným fluorescenčním 

barvivem a jsou detekovány pomocí průtokové cytometrie. [2] 

I když se BAT zatím nevyužívá rutinně, zdá se být perspektivní metodou. 

Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je metoda, která umožňuje simultánní měření a analýzu 

fyzikálních-chemických vlastností buňky nebo jiných biologických částic během jejich 

průchodu laserovým paprskem. Ve chvíli, kdy buňka tento paprsek kříží, dochází 

k lomu a rozptylu světla, který podle směru a úhlu lomu bývá označován jako přímý 
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rozptyl - forward scatter (FSC) a boční rozptyl - side scatter (SSC). FSC je 

charakterizován lomem světla o malém úhlu (2°-13°) a je úměrný velikosti buňky. Úhel 

bočního rozptylu (SSC) je 90° a je indikátorem vnitřní buněčné struktury resp. 

granularity. Kromě parametrů lomu a rozptylu světla je detekována rovněž fluorescence 

procházejících buněk nebo částic. Fluorescenční barviva (fluorochromy) navázané 

na analyzované buňky nebo částice absorbují světlo určité vlnové délky vyzařované 

laserem a následně vyzařují (emitují) část takto absorbovaného světla avšak již 

o odlišné vlnové délce. V průtokové cytometrii se používají fluorochromy, které mají 

většinou stejné spektrum absorpční, ale jiné emisní. Průtokové cytometry využívají jako 

světelného zdroje totiž nejčastěji argonový laser o excitační vlnové délce 488 nm. [22] 

Data získaná během analýzy jsou uložena v počítači a vyhodnocována pomocí 

histogramů, bodových grafů (dot plot). [3] 

Toto vyšetření lze provádět z plné krve. Není tedy náročné na množství odebraného 

materiálu. Jako protisrážlivé činidlo se používá heparin. BAT je vysoce specializované 

vyšetření, které i přes dosud řadu nevyřešených problémů se dostává postupně 

do klinické praxe. 

V klinické praxi se může uplatnit zejména při situacích, kdy po vyšetření kožních testů 

a stanovení alergen specifického IgE nejsme schopni dostatečně přesně stanovit 

diagnózu. Používá se zejména u alergií na hmyzí jedy, lékové alergie a alergie na latex. 

[24] 
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4. ZÁVĚR 

K tomu, aby došlo k rozvoji alergie v organismu, musí být splněny základní 

předpoklady, působící v zájemné součinnosti. Těmito předpoklady jsou genetická 

predispozice, senzibilizace a působení nespecifických adjuvantních vlivů. [2] 

Prevence je součástí komplexu opatření směřujících ke snížení výskytu alergických 

onemocnění. Tato opatření můžeme dělit na obecná opatření, která se týkají celé 

populace. Snížit výskyt alergických reakcí se snaží pomocí podpory pozitivních faktorů 

(vhodná strava, kontakt s mikroby, dostupnost lékařské péče) a eliminací negativních 

faktorů (kouření, nezdravý životní styl, nezdravé bydlení, znečištěné ovzduší, kontakt 

s alergeny – domácí zvířata, roztoči, plísně, pyly). Cílená opatření se týkají jedinců, 

u kterých je vyšší riziko vzniku alergie. Podle toho, ve které fázi zasahují do vzniku 

onemocnění, rozlišujeme primární (životní prostředí, výživa), sekundární (ekologická 

a imunologická intervence, farmakoterapie) a terciární prevenci (kontrola prostředí, 

preventivní farmakoterapie, alergenová imunoterapie, rehabilitace a rekondice). [2] 

Přes veškerou prevenci a přes veškeré možnosti současné diagnostiky a terapie alergií 

počet pacientů neustále příbývá. Alergie je a pravděpodobně i bude nadále často 

diskutovaným problémem, kterým je nutno se zabývat a hledat jeho řešení.  

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pyl
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