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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Atopie. Atopický ekzém/dermatitis syndrom
1.1. Atopie jako systémové onemocnění
Alergická onemocnění představují vážný zdravotní, sociální, ale i ekonomický problém.
Zvláště v zemích s vysokým životním standardem je pozorován nárůst alergií na genetickém
podkladě, tzv. atopických onemocnění.
Atopie je vrozená tendence k nadměrné produkci protilátek třídy IgE, které vznikají jako
odpověď na nízké dávky alergenů, obvykle proteinů. Výsledkem je alergický zánět s
rozvojem typických onemocnění, mezi která patří zvláště asthma bronchiale, alergická
rhinokonjunktivitida a také atopický ekzém. Všechna tato onemocnění jsou charakterizována
zvýšenou hladinou sérového specifického IgE a eosinofílií v periferní krvi. Navíc atopický
ekzém je často prvním počátečním projevem v atopickém pochodu (atopic march),
s následným rozvojem astmatu a alergické rýmy u většiny těchto pacientů (105). V zemích, ve
kterých se studií ISAAC (International study of asthma and allergies in childhood) získaly
údaje o vysoké prevalenci astmatu a alergické rhinokonjunktivitidy, byl zaznamenán i vysoký
výskyt atopického ekzému a naopak. Mezi výskytem astmatu a atopického ekzému se zjistil
významný korelační koeficient (0,74) a mezi výskytem alergické rhinokonjunktivitidy a
atopického ekzému je hodnota korelačního koeficientu 0,71 (7).

1.2. Atopický ekzém
Atopický ekzém (AE) je silně svědivé chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se většinou
projevuje již v raném dětství, může přetrvávat až do dospělosti, nebo v dospělosti teprve
začíná. Všeobecně se však akceptuje epidemiologický poznatek, že dvě třetiny pacientů se
klinicky projeví do druhého roku života. Zájem o toto onemocnění neustále vzrůstá, a to pro
jeho stoupající prevalenci a nepříznivé ovlivnění kvality života. Byly identifikovány dva typy
tohoto onemocnění: extrinsitní typ spojený s časnou reakcí zprostředkovanou IgE
protilátkami, a intrinsitní typ bez účasti IgE protilátek, který se vyskytuje u 20-30 % pacientů
s AE (69).
Terminologie atopického ekzému není jednotná, existují různé názvy v různých zemích. Před
několika lety Evropská Akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) navrhla nový
termín atopic eczema/dermatitis syndrom - AEDS. Tento nový syndrom by měl být dále
rozdělen na nealergický (non-allergic) a alergický AEDS, posledně jmenovaný se dále dělí na
IgE (zprostředkovaný IgE protilátkami) a „non IgE“ asociovaný alergický AEDS
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(zprostředkovaný jiným než IgE mechanizmem imunitní přecitlivělosti). Dle Světové
Organizace Alergologie je vydána revidovaná nomenklatura, kde pouze IgE asociované formy
jsou nazývány atopickým ekzémem (69, 92).
V níže uvedeném textu pro toto onemocnění používáme tradiční název používaný v České
republice „ atopický ekzém “ (AE).

1.3. Epidemiologie
Atopický ekzém je celosvětově rozšířené onemocnění, prevalence v dětském věku
v západních zemích je 10-20 %, u dospělých 1-3 % (143). Rajka odhadoval, že onemocnění
začíná po 20. roce jen u 2 % pacientů. Prevalence tohoto onemocnění významně vzrostla,
uvádí se, že výskyt v posledních 30 letech vzrostl 2-3x v průmyslových zemích, ale zůstává
mnohem nižší v zemědělských oblastech, jako je Čína, východní Evropa. Vyšší prevalence
byla zaznamenána více v městských oblastech, než na venkově rozvinutých zemí. Toto
onemocnění se také častěji vyskytuje ve vyšších sociálních vrstvách (155).
Značné rozdíly v prevalenci byly zjištěny v zemích osídlených podobnými etnickými
skupinami, což ukazuje na to, že na expresi atopického ekzému se podílejí faktory vnějšího
prostředí. Výsledky srovnávacích studií v bývalém východním a západním Německu
potvrdily, že životní styl a životní podmínky hrají hlavní roli v rozvoji atopického ekzému.
Jako rizikové faktory spojované s vzestupem výskytu atopického ekzému se uvádí malý počet
členů rodiny, nižší příjem a nižší vzdělání, stěhování se z venkova do města, a zvýšené použití
antibiotik, tedy tzv. západní životní styl (164).

1.4. Hodnocení prevalence
Intermitentní charakter atopického ekzému s typickými vzplanutími a remisemi, sezónním
zhoršením a obdobím latence však způsobuje vážný problém z epidemiologického hlediska
při stanovení choroby v asymptomatické fázi. Je nutno rozlišovat momentální bodovou
prevalenci a kumulativní prevalenci, která může být intervalová nebo celoživotní, podle toho,
v jak dlouhém životním úseku pátráme po relevantních klinických stopách choroby (65).
Metodologické úskalí také ztěžuje porovnávání epidemiologických údajů mezi různými
oblastmi, mezi různými časovými obdobími a různými výběrovými skupinami. Počet
publikovaných studií tak zdaleka neodráží kvalitu našich vědomostí o skutečné prevalenci
atopických onemocnění a ekzému zvlášť (65). S problémem standardizace se vypořádala
systematická mezinárodní studie prevalence astmatu a alergie u dětí ISAAC, v rámci které se
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v 56 zemích světa získaly údaje pomocí dotazníků ve dvou věkových skupinách 6-7 let a 1314 roků (7).
Tato studie ISAAC potvrdila, že atopický ekzém je globální zdravotnický problém týkající se
5-20 % dětí školou povinných (174). Nejvyšší prevalence byla zjištěna ve švédské Uppsale
(18,4 %) a v etiopské Addis Abebe (20,5 %). Nejnižší prevalence (pod 5 %) je v pásu
táhnoucím se z Číny a Indie přes střední Asii a východní Středomoří do východní Evropy.
Slovenská a Česká republika se nezapojily do studie ISAAC.

1.5. Genetika
V samotné definici atopického ekzému je zakotvená silná genetická predispozice a pozitivní
rodinná anamnesa patří mezi velká diagnostická kritéria v Hanifin - Rajkově systému (55).
Rámcově je možno zařadit atopický ekzém mezi polygenně dědičné dermatosy s neúplnou
penetrací a variabilní expresivitou. Klinický obraz je výsledkem interakce hereditárního tlaku
a vlivu prostředí. I když je genetická determinace atopického ekzému vysoká a její fenotyp se
projeví v raném věku a je lehko přístupný klinickému vyšetření, genetický výzkum tohoto
problému dlouhodobě stagnoval (65). Někteří badatelé tvrdí, že příčinou stagnace jsou
problémy s definicí choroby a z toho vyplývajících obav genetiků, že předmětem výzkumu
není jeden homogenní fenotyp (27).
I když se zatím nepodařil podat přímý validní důkaz, polygenní multifaktoriální model
dědičnosti s penetrancí pod 50 % a prahovým efektem nejlépe dokumentuje známá fakta a
zmírňuje rozpory. Žádný genetický model však nedokáže vysvětlit prudký nárůst incidence
choroby převyšující tempo generační obměny (36). Zohledňuje se také Clarkův efekt, tj.
asymetrie rizika vzniku onemocnění podle toho, zda se dědí z matčiny či otcovy strany. Dítě
má vyšší riziko vzniku atopického ekzému v případě onemocnění matky než otce (26).
Genetické metody, které jsou v současné době k dispozici, umožňují identifikovat určité
genové oblasti a v těchto oblastech i konkrétní geny, které predisponují pro rozvoj atopického
ekzému. Geny významně asociované s rozvojem atopické reaktivity se nacházejí např. na
chromosomech 2q, 5q, 6p, 12q, 13q a 20p. Na krátkém raménku 5. chromosomu jsou
kódovány cytokiny IL-4, IL-13, IL-9, IL-15, GM-CSF (Colony stimulating factor for
granulocytes and macrophages), jejichž produkty se podílejí na patogenetických
mechanismech alergického zánětu. Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro IL-4 je
asociován se zvýšenou hladinou IgE u osob s astmatem. Podobná silná asociace byla nalezena
pro polymorfismus genu pro IL-13 a zvýšenou hladinu protilátek IgE a výskytem astmatu.
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Jednoznačné důkazy o asociaci určitého HLA (human leukocyte antigens) haplotypu a
atopické dermatitidy nejsou zatím k dispozici. Na 6. chromosomu určují rozvoj atopické
reaktivity geny kódující molekuly HLA. Se zvýšenou odpovědí na různé alergeny jsou
asociovány různé HLA haplotypy (76).
Porušená epidermální bariéra umožňuje hlubší penetraci vysokomolekulárních alergenů, ale i
haptenů a nespecifických iritačních kontaktních alergenů, mezi základní geny epidermální
bariéry patří filaggrín na lokusu 1q21; jde o protein vzniklý rozpadem profilaggrinu během
terminální diferenciace keratinocytů zabezpečující agregaci keratinových filament. V dubnu
2006 dvě skupiny badatelů ze skotského Dundee a irského Dublinu oznámily, že afunkční
alely filaggrínového genu na lokuse 1q21 se mendelovským způsobem asociují s atopickým
ekzémem (114).

1.6. Klinická diagnóza
Atopický ekzém se projevuje širokým spektrem klinických příznaků. Může jít o mírné formy
jako je pityriasis alba (suché, hypopigmentované skvrny), o typické ekzémové projevy
v predilekční lokalizaci až po rozsáhlé formy charakteru erytrodermie.
Původní Haniffin - Rajkova soustava z roku 1980 vyžaduje na stanovení diagnosy atopického
ekzému přítomnost alespoň tří ze čtyř hlavních a tří z 24 vedlejších kritérií (55).
Mezi hlavní kritéria patří: pruritus, typická morfa v typické lokalizaci, chronický nebo
chronicko - recidivující zánět kůže, atopická osobní nebo rodinná anamnesa.
Vedlejší kritéria: včasný začátek onemocnění, pozitivní kožní testy, zvýšené IgE v séru, bílý
dermografismus, xerosa, ichtyosis vulgaris, pityriasis alba, perifolikulární akcentace,
folikulární keratosy, cheilitis, erytém na obličeji a na krku, infraorbitální vráska (Dennie Morganův příznak), recidivující keratokonjunktivitidy, keratokonus, výraznější svědění kůže
při pocení, přítomnost provokačních faktorů - exogenní nebo emoční faktory ovlivňující
průběh onemocnění, specifická lokalizace ekzému - například ekzém mamily, možné
komplikace ekzémových projevů jako infekce Staphylococcus aureus nebo Herpes simplex.

1.7. Dysfunkce epidermální bariéry při atopickém ekzému
Suchá až xerotická kůže patří mezi základní rysy atopického ekzému (55, 174). Stejně tak
náchylnost atopické kůže k exacerbacím projevů po působení provokačních faktorů úzce
souvisí s dysfunkcí epidermální bariéry. Také pruritus může může bezprostředně souviset
s nadměrnými ztrátami epidermální vlhkosti. Převážná část klinické symptomatologie
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atopického ekzému se dá pochopit v kauzální souvislosti se zvýšenou permeabilitou
epidermální bariéry (179).
Porušená epidermální bariéra umožňuje hlubší penetraci vysokomolekulárních alergenů, ale i
haptenů a nespecifických iritačních kontaktních alergenů, čímž se může zvýšit riziko
kontaktní alergické nebo iritační dermatitidy (63). Přímý důkaz toho, že transepidermální
alergenní transfer je účinnou senzibilizační cestou, zatím poskytly jen pokusy na myších.
Epikutánní aplikací alergenů se podařilo vyvolat systémovou Th2 odpověď se zvýšeným
uvolňováním IL-4 a IgE protilátek (151).
Rajka již před 30 lety poukázal na zvýšené hodnoty transepidermální ztráty vody (TEWL Transepidermal water loss) u pacientů s atopickým ekzémem (119). V současné době se
vyšetření TEWL prosazuje jako citlivý a přesný ukazatel funkčního stavu epidermální bariéry,
především s ohledem na difúzi vody (119).
Melnik a kol. (90) si první všimli nižšího obsahu ceramidu ve stratum corneum u pacientů
s atopickým ekzémem a ukázali, že lipidová frakce je ochuzena zvláště o ceramid 1.
Významná deplece tohoto ceramidu se může prokázat v

klinicky postižené, ale i

asymptomatické kůži pacienta s atopickým ekzémem; Matsumoto (86) sice zjistil významně
nižší obsah celkového ceramidu a zvláště ceramidu 1 v suché kůži pacientů s mírnou formou
atopického ekzému, ale v nepostižené kůži se žádné odchylky nepotvrdily (86). Tyto nálezy
do určité míry zpochybňují hypotézu, že porucha syntézy ceramidu je primární etiologický
faktor atopického ekzému. Kreder - Prokschova teorie naznačuje, že v patogenezi atopického
ekzému se uplatňuje porucha bariérové reparace a oslabená schopnost pohotově navýšit
množství extracelulárních lipidů v intersticiu poškozeného stratum corneum (75).
Sheffieldská skupina kolem Michaela Corka ukázala alternativní scénář vývoje bariérového
defektu

při

atopickém

ekzému.

Patogenetickým

principem

je

zvýšená

aktivita

intrakorneálních proteáz, které rozpouštějí korneodezmozómová spojení mezi korneocyty
(28). Klíčové endogenní proteázy secernované do stratum corneum jsou SCTE (stratum
corneum tryptic enzym: enzym podobný tryptáze) a SCCE (stratum corneum chemotryptic
enzyme: enzym podobný chemotrypsinu), které degradují korneodezmozín, dezmoglein a
dezmokolin, čímž umožňují terminální deskvamaci a plynulé fyziologické olupování kůže
v rovnováze s proliferační aktivitou bazálních keratinocytů.
Mezi ostatní enzymy schopné degradace korneodesmosomální adheze patří cysteinová
proteáza, aspartátová proteáza, katepsin D a několik dalších glykosidáz. Jesliže jsou
endogenní proteázy, jako je SCCE, vytvářeny v nadměrném množství, dochází k předčasné a
překotné deskvamaci korneocytů s rozvojem defektní kožní bariéry. Je usnadněn
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transepidermální průnik alergenů a iritancií, které mohou vyvolat vzplanutí atopického
ekzému. Buňky zánětlivého infiltrátu mohou produkovat proteázy, které dále poškozují kožní
bariéru.
Již dlouho je známo, že kyselé pH povrchu kůže je spojeno s optimální funkcí kožní bariéry.
Kyselý plášť má mnoho účinků na kůži: silný antimikrobiální účinek výrazně snižuje
kolonizaci patogenních bakterií na kůži a pomáhá adhezi nepatogenních bakterií na povrchu
stratum corneum. Dále kyselé pH kožního povrchu hraje významnou úlohu v procesu
deskvamace, homeostázy a permeability kožní bariéry a v integritě stratum corneum.
Opožděná obnova epidermální bariéry se projeví při posunu pH kůže na alkalickou stranu
(88).
Seidenari a Giusti (140) prokázali vyšší hodnoty pH kůže u pacientů s akutními projevy
atopického ekzému ve srovnání s pH kůže u asymptomatických pacientů s atopickým
ekzémem.

1.8. Imunologické základy alergické odpovědi
V 90. letech minulého století se začalo zásadním způsobem měnit klima ve výzkumu
atopického ekzému a jiných chorob atopického komplexu. Bylo zjištěno, že humorální
přecitlivělost zprostředkovaná reaginovými protilátkami je sekundárním jevem závislým od
poruchy na úrovni T lymfocytů. Primární faktory rozvoje alergické reakce tohoto typu jsou
faktory buněčné. Do mechanismu rozvoje alergické zánětlivé odpovědi je zapojena řada
buněk, mezi něž patří žírné buňky, eozinofily, bazofily a dále další typy buněk, jako buňky
epitelové, endotelové, fibroblasty aj. Komunikace mezi těmito typy buněk probíhá za pomoci
cytokinů, enzymů a neuropeptidů.
U atopických osob dochází k patologickým reakcím, které jsou vyprovokovány kontaktem
se specifickým antigenem (alergenem). Během této primární expozice dochází ke stimulaci
diferenciace řady buněk z inaktivních prekurzorů a k jejich akumulaci v místě expozice
alergenu. Při opakovaných expozicích danému alergenu tyto buňky odpovídají buď
uvolňováním

preformovaných

působků,

nebo

syntézou

a

uvolňováním

působků

novotvořených (154).
T lymfocyty jsou jedním ze základních typů imunitních buněk účastnících se obrany
organismu, mají rozhodující a nezastupitelné postavení při mobilizaci adaptivní imunitní
odpovědi. Specificitu rozpoznávání antigenu zajišťuje komplex receptorů lymfocytů T (TCR)
spolu s HLA (Human leukocyte antigens, antigeny lidských leukocytů)

a antigenním

peptidem. Na rozdíl od lymfocytů B nerozpoznává TCR nativní antigeny, ale pouze antigenní
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štěpy prezentované na povrchu buněk předkládajících antigen molekulami HLA I. nebo
II.třídy. T lymfocyty exprimující TCR typu αβ se dají rozdělit na ty, které nesou molekuly CD
8, a ty, které mají na povrchu molekuly CD4. Většina CD 8+ T buněk jsou prekurzory
cytotoxických T buněk (Tc). Většina CD4+ T buněk jsou prekurzory pomocných T buněk
(Th). Ty lze dále rozdělit podle hlavních cytokinů, které produkují, na Th1 (produkují
zejména IL-12 a IFN- γ) a Th2

(produkují IL-4, IL-5, IL-6 a IL-10). Tzv. Th0 klony

produkují směs cytokinů typu 1 a 2. Podtyp Th3 je charakterizován produkcí transformujícího
růstového faktoru ß (TGF ß) ; fysiologicky jsou tyto lymfocyty přítomny zejména ve slizniční
lymfoidní tkáni, kde zajišťují izotypový přesmyk plazmocytů na produkci IgA. Další
subpopulace lymfocytů se označuje jako Tr (regulační) s produkcí IL-10.
Další nedávno objevenou subpopulací lymfocytů T jsou buňky označované jako tzv. Th17,
toto označení souvisí se sekrecí IL-17, který má výrazné protizánětlivé vlastnosti.
Faktory určující diferenciaci do subtypů Th1 a Th2 jsou intenzívně zkoumány, neboť jde o
základní mechanismus určující výsledek celé imunitní reakce, zda proběhne adekvátním
směrem nebo se vychýlí do autoimunitní nebo alergické reakce.
V místě imunitní reakce se proti směsi antigenů může tvořit zároveň jak typ Th1, tak Th2.
Důležitým diferenciačním cytokinem určujícím směr Th1 je IFN - γ (interferon gama) a IL12, směr Th2 je pod vlivem IL-4. Důležitým zdrojem těchto cytokinů jsou samy
diferencované příslušné lymfocyty, které mechanismem pozitivní zpětné vazby působí na
lymfocyty Th0. Zásadní pro nasměrování imunitní reakce jsou primární zdroje těchto
cytokinů. Zdrojem IL-12 je dendritická buňka nebo makrofág, zdrojem INF - γ jsou buňky
NK (naturall killers, přirození zabíječi) a naivní lymfocyty CD 8+ aktivované rozpoznáním
nádorových nebo virem infikovaných buněk.
Rozhodující pro rozvoj alergické reakce je pohlcení a zpracování alergenu, jeho prezentace
lymfocytům T, jejich následná diferenciace do subtypu Th2 a dále iniciace diferenciace
lymfocytů B do plazmatických buněk produkujících imunoglobuliny převážně izotypu E.
Alergeny jsou rozpoznány a zpracovávány buňkami prezentujícími antigen, a to jak
makrofágy, tak dendritickými buňkami. Nejvýznamnější funkcí makrofágů je tedy prezentace
antigenu (alergenu) lymfocytům T, což způsobuje jejich následnou aktivaci a produkci
cytokinů. Kromě toho makrofágy jsou schopny secernovat cytokiny zejména prozánětlivého
typu: IL-1, IL-6, IL-8, interferon a TNF α (tumor necrosis factor, faktor nekrotizující nádor).
Alergenní peptidy jsou stejně jako jiné antigeny exprimovány na povrchu antigen
prezentujících buněk ve vazbě HLA II. třídy. Vazba HLA - alergenního peptidu na receptor
TCR lymfocytů T spolu se signály zprostředkovanými příslušnými páry kostimulačních
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molekul pak vede k aktivaci a následně diferenciaci lymfocytů T CD 4+. Během antigenní
prezentace se tyto naivní lymfocyty T CD 4+ diferencují u geneticky disponovaných osob
(atopiků) pod vlivem alergenu a mikroprostředí ve tkáni (např. přítomnost IL-4) do formy
buněk Th2. Tyto buňky produkují určité spektrum cytokinů: IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL13, přičemž IL-4 a IL-5 jsou zcela typické pro buňky Th2 a odlišují je od buněk Th1, které
mají jiné a částečně protichůdné působení. V následné fázi dochází k nahromadění buněk Th2
v příslušné tkáni a to pomocí adhezních molekul, jejichž exprese na endoteliích v této oblasti
vzrůstá. Buňky Th2 jsou zde pak odpovědné za rozvoj alergického zánětu. V této fázi
senzibilizace je nejvýznamnější rolí těchto buněk produkce IL-4, který podporuje tvorbu
protilátek izotypu IgE lymfocyty B stimulovanými alergenem. IgE protilátky se dostávají do
oběhu, ale infiltrují i tkáně. Váží se svými Fc - oblastmi na vysokoafinní receptor pro IgE Fcε RI na žírných buňkách a bazofilech. Tato vazba IgE na příslušné efektorové buňky dává
předpoklad k rozvoji časné fáze alergické reakce při opakovaném kontaktu s alergenem.
Časná fáze alergické reakce je závislá na preformovaných i novotvořených mediátorech
uvolněných z mastocytů a jejich biologických účincích. Již během této časné fáze dochází
však k aktivaci buněk, které jsou zodpovědné za fázi pozdní. Pozdní fáze alergické reakce je
závislá na nahromadění zánětlivých buněk v cílové tkáni. Jde hlavně o eozinofily, ale i
neutrofily, bazofily a lymfocyty. K nahromadění buněk dochází následkem zvýšené exprese
adhezních molekul pod vlivem působení cytokinů (např. TNF-α, IL-4). Biologické účinky
pozdní fáze alergické reakce včetně poškození tkáně jsou působeny zejména eozinofilními
mediátory (154).

1.9. Eosinofily
Eosinofily jsou nejvýznamnějšími buňkami pozdní fáze alergické reakce, jsou tedy
zodpovědny za vznik tzv.alergického zánětu (154). Jsou produkovány v kostní dřeni pod
vlivem diferenciačních faktorů: např. IL-3, IL-5 a GM-CSF. Tyto cytokiny mají význam také
pro přežívání eosinofilů ve tkáni a jsou zapojeny do jejich aktivace. Mechanismem migrace
eozinofilů do tkání se významně neliší od mechanismu migrace jiných buněk zánětu.
Hypereosinofilie v krvi a příměs eosinofilů v zánětlivém ložisku jsou charakteristickými
znaky extrinsické formy atopického ekzému a úzce korelují se závažností choroby. Pokud se
onemocnění léčí a přejde z akutní fáze do remise, eosinofily se v periferní krvi sníží na rozdíl
od koncentrace IgE (81). IL-5 produkovaný aktivovanými Th2 lymfocyty je hlavním
růstovým faktorem eosinofilů. Eosinofily se za fysiologických okolností vyskytují jen
v submukose trávicího traktu a v kůži nejsou přítomny. Předpokladem jejich akumulace
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v perivaskulárním zánětlivém infiltrátu při atopickém ekzému je chemotaxe a úspěšná
migrace přes cévní stěnu (17). Při analýze kinetiky tkáňové eosinofilie se rozlišuje včasná
fáze řízená eotaxinem a chemotaktickým proteinem pro monocyty (MCP – 3, monocytes
chemotactic protein) a pozdní fáze migrace pod chemotaktickým vlivem RANTES (Regulated
upon activation normal T-cell expressed and secreted). Celá paleta chemoatraktantů uplatňuje
svůj účinek hlavně přes C-CR-3 receptor eosinofilů. Hlavním zdrojem mediátorů chemotaxe
jsou Th2 lymfocyty nebo jiné buňky vystimulované Th2 cytokiny IL-4, IL-5, IL-13 a IL-9.
IL-4 má obzvlášt silný vliv na zvýšení exprese VCAM -1 (Vascular cell adhesion molekule),
která koreluje s tkáňovou eosinofilií a je klíčovou adhezivní molekulou akutních lézí
atopického ekzému (146).
Vyvrcholením aktivace eosinofilů je degranulace, při které se uvolňují vysoce účinné
substance jako eozinofilní kationický protein (ECP - eosinofil cationic protein), hlavní
bazický protein (MBP - major basic protein) a neurotoxiny. Protože ECP a MBP jsou
významné aktivátory zánětu a mohou mít přímé cytotoxické účinky na epitel, aktivace
eosinofilů je dvoustupňová a musí být přísně kontrolovaná (64).
Eosinofily mají potenciál produkovat velmi širokou škálu imunoregulačních cytokinů, které
mají většinou prozánětlivou aktivitu, pozitivní vliv na diferenciaci T lymfocytů a reparativní
pochody ve tkáních. Eosinofily produkují tyto cytokiny: TNF, TGF (transforming growth
factor, transformující růstový faktor), IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10 a GM-CSF.

1.10. Systémová imunitní odpověď
Většina nemocných s atopickým ekzémem má v periferní krvi patrnou eosinofilii a zvýšenou
koncentraci sérového IgE. Téměř 80 % dětí s atopickým ekzémem má v budoucnu alergickou
rinitidu nebo astma, což podporuje domněnku, že senzibilizace alergeny přes kůži
predisponuje pacienty k dechovým obtížím (8, 82). Mononukleáry z periferní krve od
pacientů s atopickým ekzémem mají sníženou kapacitu produkovat interferon gama, který
vykazuje inverzní korelaci k sérové koncentraci IgE. Dále byl zjištěn zvýšený výskyt alergen
specifických T buněk produkujících cytokiny IL-4, IL-5 a IL-13. Tyto imunologické změny
jsou důležité, protože IL-4 a IL-13 jsou hlavní cytokiny, které umožní následně produkci IgE
protilátek. Tyto cytokiny také indukují expresi cévních adhezních molekul jako je VCAM-1,
které zodpovídají za infiltraci eosinofily. Naopak interferon gama inhibuje syntézu IgE,
inhibuje proliferaci Th2 buněk a expresi IL-4; IL-5 hraje klíčovou roli v rozvoji, aktivaci a
přežívání eosinofilů.
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1.11. Porucha adaptivní odpovědi u atopického ekzému
Klíčové postavení T lymfocytů potvrzují i pozorování indukce klinických projevů atopického
ekzému a pozitivní kožní reaktivity okamžitého typu u neatopických příjemců transplantátu
kostní dřeně od dárců s atopickým ekzémem (137). Klíčové postavení ve vzniku a rozvoji
alergického zánětu má tedy subset Th2 T lymfocytů .
Předpokládá se, že porucha epidermální bariéry umožňuje nadměrný přísun antigenů
z vnějšího prostředí do vitální epidermis. Zvyšuje se aktivita Langerhansových buněk,
prezentace antigenů v lymfatických uzlinách a dochází k nadměrné proliferaci antigen specifických T lymfocytů adresovaných do kůže. Indukuje se asymetrická Th2 odpověď a
zvyšuje se produkce specifických IgE protilátek. T lymfocyty předurčené k imunointervenci
v kůži exprimují kožní lymfocytární antigen (CLA - cutaneous lymphocyte antigen), který řídí
jejich migraci do kůže. O indukci CLA se rozhoduje v lymfatických uzlinách v kontextu
profesionální antigenní prezentace. Na příkladu niklu a bytového prachu se ukázalo, že
hapteny a antigeny zachycené v kůži a dopravené do lymfatických uzlin podporují expresi
CLA (65).
Vlastností T lymfocytů je funkční specializace v rámci podtříd s charakteristickými
fenotypovými znaky. T lymfocyty aktivované antigeny prezentovanými v kontextu HLA
systému I. třídy se dále diferencují v rámci fenotypu CD8+ efektorových buněk. Aktivace
v kontextu HLA systému II. třídy se projeví v rámci předurčeného fenotypu CD4+. Právě
touto cestou se nejvýznamněji aktivují T lymfocyty při atopickém ekzému. T lymfocytární
infitrát v pars papillaris koria pacientů s atopickým ekzémem se vyznačuje vysokým počtem
dendritických buněk a zvýšeným poměrem CD4/CD8 lymfocytů. Další diferenciace v rámci
funkční skupiny pomocných Th lymfocytů s fenotypem CD4+ může probíhat buď cestou Th1
nebo Th2. Diferenciace cestou Th1 předurčuje vývoj buňkami zprostředkované imunity a
chorobná převaha tohoto typu může vést k autoimunitnímu stavu. Diferenciace cestou Th2
vede k zapojení protilátkami zprostředkované imunity a chorobná převaha tohoto typu může
vést k alergii. Cytokinové spektrum T lymfocytů diferencovaných cestou Th1 se vyznačuje
dominantním podílem interferonu gama, TNF-beta a IL-2. Pro diferenciační cestu Th2 je
naproti tomu charakteristická produkce cytokinů IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 a IL-13.
Diferenciační cesty jsou ve vzájemně inhibičním vztahu, neboť interferon gama je účinným
inhibitorem Th2 diferenciace a naopak, IL-4 silně inhibuje Th1 diferenciaci. Vzájemný
antagonizmus je příčinou polarizace imunitních odpovědí, které je možno stručně vyjádřit
indexem

IFN-γ/IL-4.

Molekulární

podstatou

antagonismu

je

vzájemné

vyloučení

intracelulárních aktivačních tratí. Biologický účel polarizace adaptivní odpovědi T lymfocytů
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pravděpodobně pramení z rozdílné strategie imunologické eliminace intracelulárních parazitů
cestou Th1 odpovědi a extracelulárních infekčních agens cestou Th2 odpovědi.
Dle Wierenga (173) je příčinou atopického stavu přednostní expanze alergen-specifických T
lymfocytů s předurčeným cytokinovým profilem IL-4/IL-5. Tato hypotéza se týká i
atopického ekzému, neboť reprodukované pokusy potvrdily, že z kůže pacientů je možno
extrahovat alergen specifické T lymfocyty, které po provokaci alergenem v přítomnosti
autologních antigen prezentujících buněk uvolňovali IL-4. Někteří autoři dokonce pozorovali,
že 10-60 % T lymfocytů infiltrujících kůži pacientů s atopickýcm ekzémem bylo specifických
proti Dermatophagoides pteronyssinus. Jde o překvapující zjištění, neboť při klasickém
kontaktním alergickém ekzému se odhaduje maximálně 1 % podíl hapten specifických T
lymfocytů. Tato pozorování naznačují, že atopický ekzém, podobně jako jiné atopické
choroby způsobuje polarizace imunoreaktivity směrem k Th2.

1.12. Kožní patologie a imunopatologie
Kožní zánětlivé infiltráty v ekzémových ložiscích u pacientů s atopickým ekzémem se
skládají hlavně z T lymfocytů CD4+ (121, 169) a vyznačují se vysokým zastoupením
dendritických buněk (106). Taylor (156) a kolektiv mohl už v roce 1991 dokázat, že
dendritické buňky získané z epidermis ekzémových lézí mají hyperstimulační účinek na
autologní T lymfocyty. V roce 1995 bylo zjištěno (175), že dendritické buňky, které se
abnormálně množí v ložisku atopického ekzému, se fenotypově odlišují od rezidentních
dendritických buněk jako jsou Langerhansovy buňky, a byly charakterizovány jako zánětlivé
dendritické epidermální buňky. Fenotyp těchto buněk nese většinu znaků charakteristických
pro dermální dendritické buňky.
Jedinečnou vlastností těchto zánětlivých dendritických epidermálních buněk při atopickém
ekzému je schopnost přednostního vychytávání alergenů prostřednictvím vysokoafinního
receptoru pro alergen - specifické IgE (FcεRI) a jejich následná prezentace specifickým T
lymfocytům. Nápadné akumulace IgE na dendritických buňkách postižené, ale i zdravé kůže
pacientů s atopickým ekzémem si všimli již Leung (82) a Bruynzeel-Koomen (19). Příčinou
tohoto jevu je abnormálně zvýšená exprese vysokoafinních a částečně i nízkoafinních
receptorů pro IgE. Jaký je patofysiologický význam vysoké exprese FcεRI a s tím spojeného
zvýšeného vychytávání IgE a alergenů na povrchu antigen prezentujících buněk poprvé
dokázal Mudde (95). Epidermální buňky s příměsí Langerhansových buněk obsahujících IgE
na svém povrchu vyvolávaly silnější odpověď alergen - specifických T lymfocytů než
epidermální buňky s porovnatelným množstvím IgE negativních Langerhansových buněk.
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Aktivované T buňky také indukují apoptosu keratinocytů, což přispívá ke vzniku spongiosy u
akutního atopického ekzému. Tento proces je zprostředkován IFN - γ z T lymfocytů.
Vysokoafinní receptory pro IgE přispívají k pohlcení a internalizaci alergenů před jejich
zpracováním a prezentaci T buňkám. Langerhansovy buňky nesoucí tyto receptory mohou
také migrovat do lymfatických uzlin a stimulovat naivní T lymfocyty k následné proliferaci
Th2 buněk. Klinický význam těchto buněk je podpořen pozorováním, že přítomnost
Langerhansových

buněk s vysokoafinními receptory pro IgE je nutná pro vznik ložisek

atopického ekzému po kontaktu s inhalačními alergeny (79).
Cytokinové profily se u pacientů s atopickým ekzémem sledovali metodou „in situ
hybridizace“ v nepostižené kůži, v akutních zarudlých ložiscích a v ložiscích trvající déle než
2 týdny (53). Také v nepostižené kůži je možno nalézt mírně vyšší transkripční aktivitu pro
IL-13 a IL-4 ve srovnání s kůží zdravých lidí. V akutních lézích atopického ekzému se
prokázaly asi desetkrát vyšší transkripční aktivity pro tyto cytokiny a mírné zvýšení pro IL-5,
IFN - γ a Il-12. Chronické léze se vyznačovaly poklesem přepisu programu cytokinů IL-13 a
částečně Il-4, ale signifikantním vzestupem aktivity IL-5, IFN - γ a IL-12. Dynamika
cytokinových profilů odpovídala dynamice příslušných cytokinových receptorů. Tyto
výsledky svědčí pro bifázický průběh cytokinové exprese při atopickém ekzému, pro iniciální
aktivaci Th2 diferenciační cesty, která se později převáží na Th1 profil (52).
Perzistující kožní zánět v chronických ložiscích může být následkem exprese IL-5 a GM CSF v kůži, což prodlužuje přežívání eosinofilů, makrofágů a Langerhansových buněk (13).
Vyjádřeno klinickou terminologií, protilátkami zprostředkovaná imunita se sdružuje s projevy
akutní exacerbace atopického ekzému, ale buněčná infiltrace je zodpovědná za udržování
choroby, zhrubnutí kůže a lichenifikaci. Bifázický průběh aktivace Th lymfocytů je možno
pozorovat i v biopsiích kůže provedených z ložisek pozitivních reakcí v epikutánních testech
u atopiků.
Další pozorování mohou vysvětlit spojení mezi škrábáním kůže a vznikem kožního zánětu
následkem stimulace Th2 odpovědi u atopického ekzému. Mechanické trauma indukuje
uvolnění TNF alfa a mnoha dalších prozánětlivých cytokinů z epidermálních keratinocytů.
Epidermální keratinocyty u pacientů s atopickým ekzémem produkují signifikantně vyšší
množství RANTES po stimulaci TNF alfa a IFN - γ. U atopického ekzému jsou keratinocyty
také důležitým zdrojem lymphopoetinu, který aktivuje dendritické buňky, které dále aktivují
naivní Th buňky s následnou produkcí IL-4, IL-13 a TNF-α (148).

18

1.13. Extrinsický a intrinsický atopický ekzém
Z patofysiologického hlediska rozlišujeme dva typy atopického ekzému: 1) extrinsický, 2)
intrinsický.
U extrinsického typu, který postihuje 70 - 80 % pacientů, je patrná IgE sensibilizace na
inhalační a potravinové alergeny a zvýšená tvorba cytokinů typu Th2: IL-4, IL-5, IL-13.
Tento typ je také spojen s častějším výskytem alergické rinitidy a bronchiálního astmatu
(105).
Intrinsický typ, který postihuje 20 - 30 % pacientů s AE a vzniká častěji až po 20. roce života,
je charakterizován non - IgE reaktivitou, nižší tvorbou cytokinů typu Th2 při porovnání
s extrinsickým typem AE; u nemocných s tímto typem atopického ekzému bývá také častěji
pozorována pozitivita v atopických epikutánních testech (73).
Histopatologická analýza kůže pacientů s atopickým ekzémem prokázala zvýšený počet
CD4+ a CD8+ subpopulace lymfocytů T a zvýšený poměr CD4/CD8 stejně u formy
extrinsické a intrinsické (2,3). Konstantním nálezem je i zvýšený počet CD1+ dendritických
buněk v postižené a nepostižené kůži obou forem ekzému bez rozdílu. Langerhansovy buňky
z ložisek typu intrinsického exprimují na svém povrchu méně vysokoafinních receptorů pro
IgE (110). Všeobecně se však uznává, že nejsou zásadní rozdíly v lymfocytárním zastoupení
infiltrátů typu extrinsického a intrinsického. Byly však zjištěny rozdíly v produkci cytokinů
IL-4 a IL-13. Akdis (2) naměřil slabší uvolňování IL-4, IL-5 a IL-13 z T lymfocytů v
infiltrátech intrinsického ekzému. IL-4 je hlavní růstový a aktivační faktor B - lymfocytů, ve
kterých indukuje expresi MHC (major histocompatibility complex, hlavní histokompatibilní
komplex) antigenů II.třídy a expresi nízkoafinního receptoru pro IgE (CD 23). IL-13 má
účinky podobné jako IL-4 a oba cytokiny kooperativně stimulují produkci IgE protilátek
(178). Průtokovou cytometrií periferní krve bylo zjištěno, že počet CD4 lymfocytů T
produkujících IL-13 dobře koreluje se závažností extrinsické formy atopického ekzému (77).

1.14. Hygienická hypotéza a atopický ekzém
Potenciálně negativní účinky mikrobiální deprivace ve včasném dětství byly doposud
sledovány zvláště v souvislosti s výskytem astmatu a polinózy, ale byly zanedbávány
dermatologické aspekty. Ve studii ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and
Children) bylo zjištěno, že čím vyšší je hygienická úroveň, například čím častěji se dítě myje,
o to vyšší je riziko vzniku atopického ekzému. Toto zjištění nemusí bezpodmínečně souviset
s redukcí mikrobiální zátěže, stejně tak se uplatňuje zvýšená iritace atopicky preformované
kůže a z toho vyplívající častější přechod do klinicky manifestní formy (142). Sledoval se
19

také vliv chovu domácích zvířat na expresi onemocnění a získané údaje svědčily o
protektivním účinku. Dle Špičáka původní myšlenky hygienické hypotézy o vlivu snížení
mikrobiálního břemene v raném věku zůstávají zařazeny mezi možné důvody nárůstu
alergenové senzibilizace, ale nikoliv prevalence alergických onemocnění. V současnosti se
rozporuplně ukazuje, že astma a alergie výrazně stoupá i u dětí žijících v městských
aglomeracích v chudých a hygienicky velmi špatných podmínkách („inner-city asthma“).
Výsledky dosavadních studií, podporující myšlenky hygienické hypotézy, vyžadují další
výzkum, který by přesněji definoval jednotlivé složky prostředí v jejich kvalitě, množství a
síle i hodnocení doby jejich působení (153).

1.15. Inhalační alergeny
Provokujícími faktory u atopického ekzému mohou být alergeny potravinové, inhalační,
kontaktní. Pruritus a kožní projevy se mohou rozvinout po intranasální nebo bronchiální
inhalaci aeroalergenů u senzibilizovaných osob s atopickým ekzémem. Epikutánní aplikace
aeroalergenů (domácí prach, roztoči, zvířecí srst) při provádění atopických epikutánních testů
na nepostiženou kůži způsobuje u 30-50 % pacientů s atopickým ekzémem kožní reakci.
Naopak atopické epikutánní testy jsou obvykle negativní u nemocných s respiračními
příznaky a u zdravých dobrovolníků. Stupeň IgE senzibilizace na inhalační alergeny je přímo
spojen se závažností atopického ekzému (138).

1.16. Staphylococcus aureus
Zvýšené množství Staphylococcus aureus (S. aureus) se nachází u více jak 90 % ložisek
atopického ekzému. Tento nález je důležitý pro správnou léčbu atopického ekzému, kdy je
nutno kromě kortikoidních extern doporučit antistafylokoková antibiotika. S. aureus se dále
podílí na udržování kožního zánětu produkcí superantigenů, které stimulují aktivaci T buněk a
makrofágů.
Většina pacientů s atopickým ekzémem má pozitivní specifické IgE protilátky proti
stafylokokovým superantigenům, jejich výše koreluje se závažností atopického ekzému.
Zvýšená vazba S. aureus na kůži je pravděpodobně způsobena zánětem při atopickém
ekzému, dále při škrábání ložisek, kdy dochází k porušení kožní bariéry. Signifikantně vyšší
vazba S. aureus byla zaznamenána v ložiscích atopického ekzému s převahou Th2 následkem
exprese fibronectinu, který je produkován při přítomnosti IL-4. Kůže postižená atopickým
ekzémem obsahuje také nižší množství antimikrobiálních peptidů potřebných pro obranu proti
bakteriálním, virovým a plísňovým infekcím (109).
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2. Potravinová alergie
2.1. Klasifikace potravinových reakcí
V r. 1994 byla Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie (EAACI - European
Academy of Allergy and Clinical Immunology) navržena klasifikace škodlivých účinků
potravin podle patogenetického mechanizmu (18,157). Základní dělení navržené touto
klasifikací bylo na reakce toxické a netoxické. Toxické reakce se objeví u každého jedince,
který požije dostatečnou dávku. Netoxické reakce se neobjeví u zdravého jedince, závisí na
individuální přecitlivělosti a vyskytují se pouze u jedinců s určitou vrozenou dispozicí. Dělí se
na potravinové alergie a potravinové intolerance. Potravinové alergie jsou reakce
zprostředkované

imunitním

mechanizmem.

Potravinové

intolerance

jsou

vyvolané

neimunitním mechanizmem. V r. 2001 pracovní skupina EAACI zrevidovala současné
názvosloví a navrhla termín potravinová přecitlivělost jako zastřešující pojem pro reakce
zprostředkované imunitním mechanizmem (potravinové alergie) a reakce zprostředkované
neimunitním mechanizmem (obr.1). Pro reakce vyvolané neimunitním mechanizmem
navrhuje používat místo označení potravinová intolerance označení nealergická potravinová
přecitlivělost (69).
2.2. Potravinová přecitlivělost: alergie, intolerance
Potravinová alergie je stav, který musí mít imunologický podklad a nejčastěji vzniká na
podkladě imunopatologické reakce I. a IV., popřípadě III.typu. Klinicky a diagnosticky
nejsrozumitelnější je alergie I.typu, tj. alergie zprostředkovaná protilátkami IgE. S postupem
znalostí

o

patofyziologických

mechanismech

alergických

onemocnění,

jakož

i

zdokonalováním diagnostických metod, řadíme dnes k potravinovým alergiím i stavy
zprostředkované jinými izoptopy imunoglobulinů (IgG, IgA) a především zprostředkované
imunokompetentními lymfocyty T (alergie IV. typu) (154).
Nežádoucí reakce na potraviny, které mají příčiny enzymové nebo farmakologické a jsou tedy
neimunologicky podmíněné, označujeme jako potravinovou intoleranci. Patří sem získané
deficity střevních enzymů - např. deficit laktázy, a histaminoliberační účinky některých
potravinových mediátorů. Prevalence potravinové intolerance je téměř totožná s prevalencí
potravinové alergie - kolem 3 % (154, 157).

2.3. Prevalence potravinové alergie
Prevalence potravinové alergie se odhaduje 2-3,2 % (154). V dobách, kdy hlavním kritériem
prevalence byly subjektivně zaměřené průzkumy, se výskyt potravinové alergie v populaci
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uváděl kolem 10-15 % (podle některých dotazníkových studií bylo dokonce až 25 % lidí
přesvědčeno, že trpí potravinovou alergií). Na prvním místě diagnostických omylů byly a
stále jsou hlediska psychická, resp. psychosomatická. Na druhém místě se jedná o přímý
toxický účinek potravin (endotoxiny hub, plísní, bakterií a ryb, dále exotoxiny, ale i
kontaminace léky, např. antibiotiky). Pacientům i lékařům take činí obtíže případy
farmakologických reakcí (histaminoliberační účinek některých potravinových mediátorů,
vazoaktivní aminy obsažené v řadě živočišných a rostlinných potravin). Souhrnně se
enzymové a farmakologické příčiny označují jako potravinová intolerance (zmíněno výše).
Prevalence potravinové alergie pravděpodobně stoupá, nejsou pro to tak přesvědčivá čísla
jako například u průduškového astmatu, ale s jistotou lze říci, že stoupá potravinová alergie
pylově asociovaná (154).

Prevalence potravinové alergie a dětský věk
U dětí se udává výskyt potravinové alergie 4-8 % (154). Ve věkové kategorii do 3 let vede
alergie na bílkovinu kravského mléka, prevalence alergie na kravské mléko u dětí do tří let se
pohybuje kolem 2,5 % (60) možná až k 7 % (165). Neodpovídá to nálezům pouhé laboratorní
pozitivity IgE - až 10 % kojenců může mít zvýšené hladiny specifického IgE proti některé
bílkovině kravského mléka (syrovátky či kaseinu), ale přibližně jen každé třetí z nich má
skutečné klinické příznaky. Alergie na bílkovinu kravského mléka je v tomto věku
následována alergií na vaječné bílkoviny (2-3 %), alergií na moučné bílkoviny včetně
gliadinu, sóji, ořechů, ryb a ovoce a zeleniny. Obvyklá je kombinace, nejzávažnějším
projevem je tzv.multiproteinová alergie (154). Jen v jediné oblasti není alergie na bílkovinu
kravského mléka na prvním místě. Jedná se o dětské pacienty s atopickým ekzémem, kde
prioritu přebírá bílkovina vaječného bílku - u více než 30-40 % všech pacientů s atopickým
ekzémem nacházíme pozitivitu IgE na některou z vaječných bílkovin, teprve pak je
následována pozitivitou IgE na bílkoviny kravského mléka (pod 30%), sójou a rybami (154).
Potravinová alergie u malých dětí má tendenci k vyhasínání, důvody této změny nejsou
známé. Může to být následek vyzrávání enzymového systému gastrointestinálního traktu,
nelze vyloučit ani postupně navozenou toleranci - obdobu účinku alergenové imunoterapie.
Nicméně 70-85 % dětí svou potravinovou alergii na bílkoviny syrovátky, vajíčka či jiné
základní potraviny ztrácí. Pokud se však objeví přecitlivělost na alergeny odpovídající spíše
věku dospělosti, pak tato přecitlivělost vyhasíná jen vzácně (154).
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Prevalence potravinové alergie u starších dětí a dospělých
V dospělém věku se na první místo dostávají nejrůznější druhy ořechů, ryby, sója, mouka,
sýry, mák a aditiva (154). V rámci zkřížené alergie s pylem se u dospělých vyskytuje
potravinová alergie na různé druhy ovoce a zeleniny.

Prevalence potravinové alergie v cílových systémech
Z cílových systémů je nejvíce postižena kůže - téměř v 50 %, asi v 25 % je možno pozorovat
příznaky v trávicím systému a stejně tak v 25 % se mohou příznaky projevit v respiračním
traktu. Kardiovaskulární systém je ovlivněn v 10 %. Výjimkou nejsou projevy ve více
orgánech současně.

Prevalence potravinové alergie u atopického ekzému
Prevalence potravinové alergie u dětí s atopickým ekzémem se uvádí v rozmezí od 20 do 80
% v různých studiích, je odhadována na 30 % (21, 144, 145). Vejce, kravské mléko, sója a
pšeničná mouka tvoří 90 % potravinových alergenů u dětí s atopickým ekzémem (40, 145).
Ve Spojených státech mezi další časté potravinové alergeny patří arašídy a mořské ryby.
Podávání těchto potravin v časném dětství u atopiků je spojeno s vyšším rizikem senzibilizace
na tyto potraviny (78). Zajímavé je zjištění, že senzibilizace na bílkoviny arašídů může
vzniknout u dětí také cestou aplikace arašídového oleje na postiženou pokožku (78). Přibližně
1/3 dětí ztrácí potravinovou alergii po 1-2 letech vyhýbání se potravinovému alergenu, záleží
to však na druhu alergenu (129, 136). Ve studii s placebem Atherton zjistil signifikantní
zlepšení atopického ekzému u více než 50 % dětí v době eliminační diety, při které vejce a
kravské mléko byly nahrazeny sójovými potravinami (4). Mnoho otevřených studií popsalo
stejný přínos těchto diet, ale hlavním problémem v těchto studiích je právě otevřený
charakter, kdy není počítáno s placebo efektem (4). Mnoho studií také popisuje okamžitou
reakci na potraviny u dětí s atopickým ekzémem po expozičním testu, ale pouze několik studií
zjišťovalo pozdní reakci, která vzniká za 6-48 hodin po podání potraviny a může vzniknout
pouze až po opakovaném podání.
Sampson a spolupracovníci zjistili frekvenci potravinové alergie u více než 60 % dětí
s atopickým ekzémem (129, 132, 136). Burks uvádí výskyt potravinové alergie u 30 % dětí
s atopickým ekzémem (22).
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2.4. Potravinová alergie a atopický ekzém
Vztah potravinové alergie a atopického ekzému je velmi složitý. Uplatňují se zde nepochybně
všechny typy imunopatologických reakcí, od časné až po pozdní, s latencí po expozici
alergenem nezřídka přesahující 24 hodin (154).
Uvádí se, že až 30 % dětí s atopickým ekzémem trpí potravinovou alergií. Po třetím roce
života dochází k nástupu tolerance. Význam potravinové alergie u dospělých pacientů
s atopickým ekzémem je zřejmě podceněn. Mezi nejčastější potravinové alergeny v dětském
věku patří zvláště vejce, mléko, pšeničná mouka, sója a ořechy. Uvádí se, že T buňky
specifické na potravinové alergeny byly nalezeny v kůži pacientů s atopickým ekzémem, což
je přímý důkaz toho, že potraviny mohou přispívat ke vzniku kožního zánětu. U myší
s atopickým ekzémem po senzibilizaci potravinami došlo ke vzniku kožních ložisek po
opakovaných expozičních testech (83).

2.5. Diagnostika potravinové alergie
Potravinová alergie je onemocnění, 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 - SPT,
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
(43, 44).
Diagnostický postup pro potravinovou alergii u atopického ekzému navrhla Evropská
akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI a GA2LEN) (170).
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Persistující středně těžký a těžký AE

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

Diagnostická eliminační dieta trvající několik týdnů (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

Cílem diagnostického postupu je odhalit provokující potravinu, popřípadě složku
v potravinách, která je zodpovědná za obtíže nemocného, a sestavit účinnou a po nutriční
stránce plnohodnotnou eliminační dietu. V diagnostice potravinových reakcí využíváme
anamnézu, kožní prick testy, sérové specifické IgE, atopické epikutánní testy a eliminační
dietu a expoziční testy.

2.6. Anamnéza. Vyšetření sérových specifických IgE protilátek a kožní prick testy
Dobře odebraná anamnéza nás vede k podezření na konkrétní potravinu a upřesní další
diagnostický postup (43, 44) - výběr potravinových alergenů ke kožním testům a ke stanovení
specifického IgE, dále upřesní diagnostickou eliminační dietu a postup při expozičních
testech. Čas od požití potraviny vypovídá o možném patogenetickém mechanismu. Klinický
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obraz a přibližný údaj o velikosti prahové dávky nás informují o riziku závažné reakce.
Aktivně pátráme po všech faktorech, které mohou ovlivnit provokaci obtíží a
reprodukovatelnost v expozičních testech (43, 45).
Skreeningové vyšetření potravinové alergie se provádí sérologickým důkazem specifických
IgE protilátek, kožními prick testy, v poslední době také atopickými epikutánními testy.
Kožní prick testy je nutno provádět standardní metodou za použití kopíčka délkou hrotu 1
mm. Senzitivita čili spolehlivost negativního výsledku kožního prick testu je všeobecně
uváděna jako velmi dobrá, zvláště pro potraviny jako treska, arašídy, vejce, pšenice, kravské
mléko. Výpovědní hodnota kožních testů se však významně liší pro jednotlivé druhy potravin.
Potravinové diagnostické extrakty obsahující labilní alergeny (ovoce, zelenina) dávají častěji
falešně negativní výsledek. Proto je doporučováno testování těchto potravin s použitím syrové
potraviny. Provedení může být obdobné jako při použití komerčního extraktu, ale místo něho
se na očištěnou kůži dá kapka čerstvé potraviny nebo metodou „prick-prick“ (první bodnutí
do potraviny, druhé do kůže). Vzhledem k vyššímu riziku nežádoucí reakce by měl testu
s čerstvou potravinou předcházet negativní kožní test s potravinovým diagnostickým
extraktem (127). Specificita kožního testu bývá všeobecně udávaná jako nižší než senzitivita.
Pozitivní výsledek bez klinického ekvivalentu bývá nejčastěji způsoben pozitivitou danou
zkříženými reakcemi uvnitř skupiny příbuzných potravin (korýši, ryby, mléka, různých
živočišných druhů, ořechy, luštěniny) a zkříženými reakcemi mezi potravinami a inhalačními
alergeny, z nichž nejběžnější je zkřížená reakce mezi alergeny pylu a alergeny ovoce a
zeleniny, zřídka mezi roztoči a měkkýši (160). Zdaleka ne vždy je v kožním prick testu
prokazována zkřížená reaktivita klinicky manifestní. Klinickou významnost je vždy nutno
doložit dalšími diagnostickými metodami. Kromě zkřížené reaktivity může být pozitivní
výsledek kožního testu bez klinického ekvivalentu způsoben dosud klinicky němou
senzibilizací nebo přetrvávající pozitivitou kožního testu u malých dětí s vyhaslou klinickou
symptomatologií potravinové alergie.
Interpretace výsledku sérového specifického IgE se střetává s obdobnými problémy jako při
hodnocení kožních testů, navíc může být výsledek ovlivněn použitou laboratorní metodou,
globálně nejprogresivnější systém je fluorescenční imunoanalýza FEIA CAP (fluorescensc
enzymatic imunoassay) (37). Prediktivní hodnota specifické séroaktivity („decision point“) se
stanovuje vůči dvojitě slepému, placebem kontrolovanému expozičnímu testu DBPCFC
(double-blind, placebo controlled food challenge), který slouží jako zlatý standard
v diagnostice potravinové alergie. Například Celik-Bilgili (24) zkoumal shodu expozičních
testů a specifického IgE v souboru 501 dětí ve věkovém mediáně 13 měsíců, ze kterých mělo
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88 % atopický ekzém. Autoři zjistili prediktivní hodnotu („decision point“) specifického IgE
na vejce 10 kU/l a 46 kU/l na kravské mléko.

Jiné "in vitro" testy
Pro diagnostiku potravinové alergie byly použity další "in vitro" testy založené na aktivaci
senzibilizovaných bazofilů, to znamená bazofilů s navázanými specifickými IgE protilátkami.
K aktivaci bazofilů byla použita nativní potravina, diagnostický potravinový extrakt, čištěný
přirozený či rekombinantní alergen. Stupeň aktivace bazofiů po expozici dané potravině či
alergenu "in vitro" je určován měřením exprese povrchových aktivačních antigenů (CD63,
CD 203c) pomocí průtokové cytometrie nebo měřením množství uvolněných mediátorů, např.
sulfido-leukotrienů nebo histaminu, k jejichž detekci se používá nejčastěji metoda ELISA.
Podle současných znalostí jsou výsledky těchto testů srovnatelné s výsledky kožních prick
testů a jsou předmětem dalšího výzkumu (43).

2.7. Expoziční testy
Diagnostická eliminační dieta a expoziční testy jsou nedílnou součástí diagnostického postupu
potravinové alergie a intolerance.
Orální potravinový expoziční test
U atopického ekzému zaujímají expoziční testy v diagnostice významné místo, i přes všechna
úskalí v hodnocení. Diagnóza by měla být potvrzena recidivou či exacerbací ekzémových
projevů po požití podezřelé potraviny. Expozičnímu testu předchází diagnostická eliminační
dieta, která by měla vést ke zklidnění atopického ekzému. Diagnostickou eliminační dietu
nastavujeme na základě podezření, které vyplyne z anamnézy, z kožních prick testů,
atopických epikutánních testů a specifického IgE. Vyloučíme dále alergizující potraviny a
potraviny bohaté na potravinářská aditiva a upozorníme nemocného na potraviny s větším
množstvím farmakologicky účinných látek (zvláště biogenních aminů a alkoholu). Tato dieta
trvá minimálně dva týdny. Pokud dojde ke zklidnění nebo vymizení obtíží, lze přistoupit k
expozičním testům.
Expoziční testy (ET) dělíme na otevřené, jednoduše slepé a dvojitě slepé, kontrolované
placebem.

Otevřený orální expoziční test je běžně dostupný a proveditelný. Testovaná potravina se
podává v běžné formě. Při diagnostice potravinové alergie s ekzémovými projevy je třeba
podat testovanou potravinu v dostatečné dávce. Pokud nedojde již po první dávce k
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jednoznačným alergickým projevům, je u atopického ekzému nutné podat další minimálně
dvě dávky během dvou až tří dnů. Příkladem testované dávky u dospělého jedince je jedna
sklenka mléka při testování kravského mléka, jedno vejce nebo jedna porce nudlí
připravených z pšeničné mouky soli a vody při testování pšeničné mouky. První dávku
potraviny je nutné podávat v titrovaném, postupně se zvyšujícím množství s intervalem 10 až
20 minut mezi porcemi k zabránění závažnější časné reakce. Hodnotíme reakci časnou a
pozdní. Ideálně tak, že se test provádí pod kontrolou s hodnocením skóre intenzity
ekzémových projevů (např.SCORAD index) časně, za 2 hodiny po podání dávky a za 24
hodin, popř.48 hodin k zachycení pozdní reakce. Pokud je více podezřelých potravin,
neprovádí se orální expoziční test s další potravinou dříve než čtvrtý den po předešlé expozici.
Změna SCORAD indexu o 10 bodů je obvykle považován za pozitivní výsledek.
Pokud je otevřený expoziční test negativní, lze potravinu zavést do jídelníčku, a sledovat
jeden týden, zda nedojde ke zhoršení ekzémových projevů.
Pokud je otevřený expoziční test pozitivní, výsledek je v souladu s anamnestickým
podezřením a pozitivním průkazem specifických IgE protilátek (kožní prick testy, sérové
specifické IgE), je v běžné praxi možné uzavřít diagnózu. V indikovaných případech, kde
převažují subjektivní příznaky po požití potraviny (svědivost), je velmi vhodné pozitivní
otevřený ET potvrdit dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem, kdy
nemocný ani lékař nevědí, zda je testováno placebo nebo potravina. Je třeba vzít do úvahy, o
jakou potravinu se jedná.

Přísnější diagnostický přístup volíme u potravin, které jsou

významné po nutriční stránce a jsou široce zastoupené v jídelníčku, jako je kravské mléko,
pšeničná mouka, vejce. Zde je provedení dvojitě slepého ET zcela indikováno k docílení
zodpovědného rozhodnutí o dietě. Ve vědeckých studiích je použití dvojitě slepého ET pro
potvrzení potravinové alergie nezbytné.
Ke standardizaci přístupu k expozičním testům byl vydán "Position paper" EAACI (170). U
potravinové alergie s výhradně ekzémovými projevy po požití potraviny lze u větších dětí a
dospělých použít k zamaskování želatinové kapsle. Potravina je lyofilizována. Přístup k
dávkování a k načasování má stejná pravidla jako u otevřeného expozičního testu. Expoziční
testy je třeba provést v době zklidnění ekzému po eliminační dietě, popř. po léčbě. Během
testu nesmí být prováděna UV terapie, musí být vysazena antihistaminika minimálně pět dní
před testováním, per os kortikosteroidy minimálně jeden měsíc; lokální kortikosteroidy lze
použít, pokud je nemocný dlouhodobě používá. V případě, že se použijí, je nutné je aplikovat
po celou dobu testování. V případě změny dávky lokálního kortikosteroidu během testů je
nutné vzít tuto skutečnost do úvahy při hodnocení.
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Při provádění expozičního testu je vždy nutné posoudit riziko závažné alergické reakce.
Pokud jde o pacienta, u kterého potravina provokuje výhradně ekzémové projevy a měl před
diagnostickou dietou potravinu v jídelníčku, testy se mohou provádět ambulantně. V případě
podezření na neekzémové, časné reakce po požití potraviny a stejně tak, pokud nemocný trpí
současně závažnější formou bronchiálního astmatu, je vhodné provést expoziční test na
specializovaném pracovišti. Pokud se vyskytla závažná anafylaktická reakce v anamnéze, je
expoziční test kontraindikovaný. Zvláštní opatrnosti si zaslouží expoziční test prováděný po
dlouhodobé eliminaci testované potraviny (43, 45).

2.8. Potravinové alergeny
Různé potravinové proteiny mohou fungovat jako alergeny, zůstává však s otazníkem, proč
právě vejce, mléko, arašídy, ořechy, soja, pšeničná mouka a mořští živočichové vyvolávají
drtivou většinu potravinových alergií (65). Alergenní spektrum je konzervativní a oproti se
zvyšující se dostupnosti nových a exotických alergenů se podstatným způsobem nemění (40).
V poslední době se však získalo dostatečné množství důkazů ve prospěch imunologické
hypotézy kožních projevů potravinové alergie. Podle této teorie rozhoduje o orgánově
specifické manifestaci nasměrování alergen - specifických T lymfocytů. Primárním dějem je
systémová senzibilizace na alergen a intestinální malabsorbce je jen podružným fenoménem.
Exprese kožního lymfocytárního antigenu CLA rozhoduje o preferenční migraci T lymfocytů
do kůže. Skutečně se prokázalo, že T lymfocyty pacientů s atopickým ekzémem
provokovaným kravským mlékem zvyšují expresi CLA po stimulaci kaseinem (1). Exprese
CLA na cirkulujících lymfocytech se zvyšuje i u pacientů s atopickým ekzémem po provokaci
se zkříženě reagujícími potravinovými alergeny (123). U atopických jedinců bez atopického
ekzému k tomuto jevu nedochází. Primární senzibilizace se pravděpodobně odehrává ve
střevní sliznici. Svědčí o tom zvýšená exprese adhezní molekuly integrinu alfa4beta7 na
povrchu lymfocytů získaných z periferní krve dětí s atopickým ekzémem a multiorgánovými
projevy alergie na kravské mléko (39). Tato adhezivní molekula totiž slouží jako receptor
mezibuněčného kontaktu lymfocytů a střevní sliznice.

2.9. Přehled nejvýznamnějších alergizujících potravin
Potravinové alergeny jsou nejčastěji glykoproteiny o molekulové hmotnostii 5-70 kDa.
Teoreticky by každá bílkovina potraviny mohla u disponovaného jedince vyvolat nežádoucí
imunitní odpověď. Přitom jen relativně málo bílkovin takovou reakci vyvolá. Alergizující
potence jednotlivých bílkovin v potravinách je tedy velmi různá. Nejrizikovější alergeny se
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vyznačují vysokým stupněm odolnosti vůči tepelnému zpracování, vůči nízkému pH a
enzymatickému trávení.
Každá potravina obsahuje různě velké spektrum alergenů. Odlišujeme hlavní alergeny, které
senzibilizují nejméně 50 % jedinců alergických na danou potravinu a vedlejší alergeny, které
jsou příčinou alergických obtíží na danou potravinu řídce.
Z odlišné alergenní potence jednotlivých bílkovin vyplývá také fakt, že spektrum potravin,
které nejčastěji vyvolávají alergické reakce, je vcelku malé. Alergie na slepičí vejce, kravské
mléko, pšeničnou mouku, sóju, arašídy, stromové ořechy a ryby, korýše tvoří 80 až 90 %
alergických reakcí na potraviny (38, 130). Přibližné pořadí potravin podle frekvence
vyvolaných reakcí je následující: u dětí - kravské mléko, vejce, sója, arašídy, ořechy, ryby a
korýši. U dospělých - arašídy, ořechy, korýši, ryby a vejce. U dospělých dále přibývá alergií
na potraviny zkříženě reagujících s pylem (syrové ovoce a zelenina) na základě podobnosti
(homologie) inhalačního pylového alergenu a potravinového alergenu. Menší počet reakcí se
může vyskytnout po celé řadě dalších potravin.

2.10. Kravské mléko
Kravké mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské mléko
postihuje hlavně atopické děti v nejranějším věku. Projevuje se pestrými klinickými příznaky,
v jejichž patogenezi se uplatňují imunitní reakce zprostředkované IgE protilátkami a reakce
"non-IgE" (42). Přesná prevalence alergií na jednotlivé potraviny je většinou neznámá.
Výjimku tvoří právě alergie na kravské mléko v dětském věku. Této problematice bylo
věnováno hodně pozornosti. V holandské studii byla zjištěna prevalence alergie na kravské
mléko u dětí do 3 let 2,2 % (62). Obdobně vyzněla další studie stejného autora z roku 1994,
kdy byla zjištěna prevalence 2,5 % (61). Kravské mléko (KM) je významným zdrojem
alergenů nejen pro děti, ale i pro dospělé (150). Bylo hlášeno jako příčina akutních
alergických reakcí včetně fatálních anafylaktických reakcí (135) a má také význam pro vznik
a/nebo průběh chronických alergických onemocnění (atopický ekzém, chronické střevní
záněty). Až v 82 % se alergie na kravské mléko klinicky manifestuje v prvních 4 měsících
věku a v 89 % má příznaky v prvním roce života (49).
U dospělých nejsou klinické projevy alergie na KM tak vyhraněné jako u dětí. Výskyt alergie
na kravské mléko u dospělých se opírá převážně o kasuistická sdělení (96, 168). Akutní
urtikárie a angioedém byly pozorovány hlavně jako součást systémové anafylaktické reakce
po požití KM. Údaje o tom, jak často je KM příčinou chronické kopřivky, chybějí nebo se
velmi liší. Jde jistě o ojedinělé případy.
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Alergie na KM se může také u dospělých projevovat chronickým zánětem trávicího traktu,
který vede k úbytku tělesné váhy a k poruchám výživy (117). Do těchto reakcí nebývají
zahrnuty IgE protilátky. Kožní testy a průkaz sérových specifických IgE protilátek je
negativní a nemocní zůstávají dlouho nediagnostikováni.
Od alergie na KM je třeba odlišovat nealergickou přecitlivělost, na které se nepodílí imunitní
reakce. Nejběžnějším příkladem neimunitní reakce na KM je laktózová intolerance.
Podstatou je nedostatek enzymu laktázy, enzymu nutného k trávení, k hydrolýze mléčného
disacharidu laktózy na monosacharidy galaktózu a glukózu. Nestrávená laktóza se dostává do
tlustého střeva, kde ji bakterie přemění na CO2, H2 a H2O. Klinicky se laktózová intolerance
projeví křečovitou bolestí břicha, průjmem a plynatostí po požití kravského mléka.
Nedostatkem enzymu laktázy je postiženo 6-12 % populace. Stupeň deficitu laktázy je
individuální a určuje tíži postižení. Při lehkém postižení může jedinec určité množství
mléčných výrobků tolerovat. Některé etnické skupiny jsou postiženy podstatně více, např. u
černochů se intolerance laktózy vyskytuje až v 80 % (157).

Hlavními alergeny kravského mléka jsou kaseiny obsažené v mléčné sraženině a v syrovátce
obsažené α-laktalbumin a β-laktoglobulin. Další alergeny, které se uplatňují méně často, jsou
alergeny syrovátky: imunoglobuliny a sérový albumin. U 82 % jedinců alergických na
kravské mléko byla zjištěna přecitlivělost na β-laktoglobulin, u 43 % na α -laktalbumin a u
18 % na sérový albumin. Tak jako u jiných potravin platí i u jedinců alergických na kravské
mléko, že jsou většinou přecitlivělí na několik alergenů současně. Bílkoviny kravského mléka
a mléka kozího a ovčího vykazují výraznou homologii v sekvenci aminokyselin a zkříženě
reagují. Proto 80-90 % jedinců alergických na kravské mléko nemůže kravské mléko nahradit
mlékem těchto živočišných druhů. Dále je třeba počítat s tím, že alergie na mléko je
v naprosté většině případů provázena i alergií na mléčné výrobky, protože labilní alergeny,
které by se mohly zpracováním kravského mléka měnit, jsou pouze vedlejšími alergeny, tedy
méně často zodpovědnými za rozvoj alergie.
Imunitní odpověď na KM je u alergických jedinců velmi variabilní. Jednotliví nemocní
mohou být senzibilizováni vůči odlišnému spektru hlavních, popřípadě vedlejších alergenů.
Navíc se na základě genetické mnohotvárnosti každý protein KM nachází v několika
variantách. Většina (asi 75 %) jedinců alergických na KM je senzibilizována proti několika
proteinům současně, jen zřídka vůči jednomu alergenu kravského mléka (165). Výsledky
řady studií (141, 150, 165) ukazují, že nejvýznamnějšími alergeny kravského mléka jsou
kaseiny.
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Odolnost trávicím enzymům
Všeobecně se uznává, že významnějšími alergeny jsou ty bílkoviny, které jsou odolné vůči
trávicím enzymům. Vytváří se tak předpoklad, že tyto bílkoviny zůstanou v nezměněné
formě, budou vstřebány přes střevní stěnu do krve a uchovají si schopnost vyvolat imunitní,
alergickou reakci. V rozporu s tímto tvrzením je poznání, že kaseiny, které jsou považovány
za alergeny s výraznou alergenicitou, jsou velmi citlivé vůči proteolytickým enzymům. V
pokusu byly kaseiny kompletně hydrolyzovány po 2 minutách. Velmi labilní je také αlaktalbumin, který byl degradován po 30 sekundách. Naopak byla v laboratorních pokusech
prokázána vysoká stabilita β-laktoglobulinu vůči působení pepsinu při pH 1,2 (napodobuje
prostředí v žaludku). S délkou působení trypsinu (enzym slinivky břišní) přibývá
degradovaného β-laktoglobulinu. Odolností vůči trávicím enzymům se vyznačuje také sérový
albumin (42).

2.11. Pšeničná mouka
V západních zemích je pšeničná mouka součástí každodenní stravy. V potravinářství se
používají dva základní druhy pšenice: Tritium aestivum, které se používá v pekařství, a
Tritium durum, používáno pro výrobu těstovin a některého druhu chleba.
Obilné zrno je tvořeno třemi částmi. První povrchová část se označuje jako ektosperm, neboli
obal a tvoří 15 % hmotnosti obilky. Druhá část je nejpodstatnější - nazývá se endosperm a
zaujímá 80-85 % hmotnosti obilky. Poslední část je klíček, tvořící 5 % hmotnosti zrna. Pokud
se zrno rozemele celé, vzniká celozrnná mouka. Naproti tomu bílá mouka je jen
endospermem, tedy bez obalů a klíčků. Hlavními bílkovinami pšeničného endospermu jsou
albuminy, globuliny a nejdůležitější lepek - gluten. Ale i lepek je ještě složen z více bílkovin v případě pšenice jde o dvě hlavní bílkoviny - gliadin a glutenin - a tvoří 7-12 % hmotnosti
obilného zrna. Gliadinu bývá v pšeničném lepku od 28 % až po 69 %, gluteninů až 72 %.
Gliadin patří do skupiny prolaminů. Gluteniny patří do rodiny prolamin - glutelinů. Obě
skupiny se pro funkční i alergologickou přehlednost řadí mezi tzv. zásobní bílkoviny semen a
zrn, které zajišťují přežití druhu jako zdroje nezbytné energie jakož i stavebních jednotek.
Klíčová je možná souvislost a účast bílkovin v patofysiologii některých lidských chorob.
Zatímco gliadin, hordein či sekalin mohou být zodpovědné za imunologické reakce IgE i non
IgE, tak gluteniny, albuminy a globuliny vyvolávají u citlivých jedinců pochody čistě
alergické (48).
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V současné době jsou známy dvě hlavní skupiny alergenů v pšenici: první skupinu tvoří
albumin/globulinová frakce s alergeny tzv. inhibitory alfa amylasy/trypsinu. Tyto alergeny
mají význam při vzniku astmatu u pekařů a stejně tak mají význam při vzniku potravinové
alergie u dětí s atopickým ekzémem (67, 147). Stejná skupina alergenů - tedy inhibitory alfa
amylasy, se nachází také v rýži. Druhá skupina pšeničných alergenů je reprezentována
glutenovou frakcí, složenou z monomerických proteinů klasifikovaných na alfa, beta, gama a
omega gliadiny, které jsou zodpovědné za celiakii. Některé studie ukázaly, že tato druhá
skupina bílkovin se účastní také IgE zprostředkovaných reakcí po požití pšeničné mouky u
dětí s atopickým ekzémem (162, 116) a u anafylaxe následkem požití pšeničné mouky v
kombinaci s tělesnou námahou (WDEIA - wheat-dependent, exercise-induced anaphylaxis)
(94, 115). Teprve nedávno byly objeveny B-buněčné epitopy gliadinu účastnící se WDEIA
(87) a účastnící se také alergie na pšeničnou mouku (5, 6). Tyto epitopy gliadinu se liší od
těch, které odpovídají za vznik celiakie.
Existuje málo informací o alergickém potenciálu gluteninů, což jsou polymerické proteiny
tvořené podjednotkami nízké (LMW - low molecular weight) a vysoké molekulární hmotnosti
(HMW - high molecular weight), které spojují disulfidové můstky. Podjednotka o nízké
molekulové hmotnosti 42 kDa byla popsána jako hlavní alergen u pacientů se zažívacími
obtížemi po požití pšeničné mouky (147), jiné studie ukazují na význam HMW gluteninové
podjednotky u WDEIA (87).
Imunologicky podmíněné reakce s jakoukoliv účastí prvků specifické imunity (protilátkové či
buněčné) se nazývají alergickou přecitlivělostí (48). Tyto imunologické - alergické reakce se
dále dělí na reakce zprostředkované protilátkami typu IgE a na reakce, kde účast specifických
IgE protilátek prokázána není, či je velmi sporná, tedy reakce non - IgE. K těmto reakcím se
řadí kromě I.typu reakce všechny ostatní imunopatologické reakce podle Coombse a Gella.
Proto se jedná o skupinu velmi nejednotnou, ve které mohou klíčovou roli hrát jednak
eozinofily, jednak protilátky izotypu IgG, jednak imunokomplexy a specifická buněčná
imunita v čele s T lymfocyty. Z tohoto pohledu mají být hodnoceny i nežádoucí imunologické
reakce na moučné bílkoviny. Pro imunologické non - IgE reakce je podstatná skutečnost, že
jsou moučné komponenty (endospermální lepkové frakce) potvrzeny jako exogenní spouštěč
imunologické odpovědi, že je potvrzena účast gluten - specifické populace T lymfocytů, a že
je následně potvrzena zvýšená produkce nealergických protilátek, nejen IgG. Tyto non - IgE
reakce ovšem již nezohledňují, že tvorba IgG (dokonce IgA) má v případě moučných
protaminů autoagresivní charakter se zaměřením proti neo - antigenu (komplex moučné
prolaminové frakce s tkáňovou transglutaminázou), (48), že se jedná o úzký vztah
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s konkrétními komponentami hlavního histokompatibilního systému II, a že se jedná
pravidelně o komorbiditu s celou řadou dalších autoimunit (25) - řeč je o celiakii. IgE moučná
alergie si ve složitosti molekulární podstaty s celiakií v ničem nezadá (48). Alergii u mouky
může vyvolat prakticky každá moučná bílkovina bez výjimky (albuminy, globuliny,
prolaminy). Podle Battaise (5, 6) bylo u alergiků na mouku (bez ohledu na cílové projevy)
prokázáno toto spektrum senzibilizace - u 60 % sledovaných byly nalezeny protilátky IgE
proti alfa gliadinu, beta gliadinu a nízkomolekulárním gluteninům, 55 % proti gama gliadinu,
48 % proti omega gliadinu a 26 % proti vysokomolekulárním gluteninům. U 67 % pozitivních
na gluteniny byly nalezeny protilátky IgE proti globulinům/albuminům.
Alergie na moučné bílkoviny může mít rozmanité projevy, od kožních přes trávicí až po
dechové. Výjimkou nejsou ani reakce celkové včetně anafylaxe spojené při požití mouky v
kombinaci s námahou - WDEIA (115). Zajímavá je skutečnost, že určité konkrétní bílkoviny
mají vyšší afinitu k určitým konkrétním obtížím (5, 6, 48). U ekzematiků s podezřením na
alergii na moučné bílkoviny nacházíme převahu senzibilizace na alfa, beta i gama gliadiny,
méně na gluteniny, albuminy a globuliny (116, 162). Některé moučné bílkoviny s alergizující
potencí nemají dosud ani přesné zařazení, dělí se pouze dle molekulové hmotnosti. Tak
například právě u ekzematiků jsou z vazby s IgE mimo jiné obviňovány bílkoviny o
molekulové hmotnosti 14 a 30 - 46kDa (162). U astmatiků se prokáže větší senzibilizace na
ve vodě rozpustné frakce mouky (albuminy/globuliny).
Alergie na pšeničnou mouku se vyznačuje velmi obtížnou diagnostikou. Je to dáno velmi
nízkou specificitou vyšetření (jak kožních prick testů, tak specifického IgE), které obvykle
nedosahuje ani 50 % hladiny významnosti (48). Kromě toho je zde i nízká pozitivní
výpovědní hodnota (PPV - positive predictive value). Testování obilovin kožními testy či
laboratorně je zatíženo vysokou mírou falešné pozitivity, následkem zkřížené alergie mezi
pyly trav, pyly obilovin a produkty kultivovaných trav - obilnými moukami (48).
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2.12. Vejce, sója, arašídy

Vejce
Vejce představuje důležitý zdroj alergenů, senzibilizuje děti i dospělé, častěji děti. Stejně jako
kravské mléko představuje alergie na vejce častý problém u jedinců s atopickým ekzémem
(20, 22, 38). Alergie na vejce byla hlášeno také jako příčina těžkých, i smrtelných
anafylaktických reakcí (135). Vaječný bílek má silnější alergizující účinek než vaječný
žloutek. Hlavními alergeny vaječného bílku jsou ovomucoid, ovalbumin, ovotrasferin a
lysosym.

Sója
Sója je známou příčinou zhoršení atopického ekzému, hlavně u dětí (22, 38). Nedávné studie
prokázaly, že sója obsahuje alergeny, které vyvolávají také těžké, dokonce fatální
anafylaktické reakce (46). Nejzávažnější reakce jsou často provokovány nevědomým požitím
sóji v masných výrobcích, apod..

Arašídy
Arašídy patří k nejčastějším příčinám úmrtí v důsledku těžké anafylaktické reakce. Jsou
nejčastější příčinou potravinové anafylaxe ve Velké Británii, Švédsku a Spojených státech
amerických. V Evropě a ve Spojených státech amerických je běžným způsobem úpravy
pražení, které vede ke zvýšení obsahu alergenů. Prahová dávka arašídů, která postačuje k
vyvolání anafylaktické reakce, je velmi nízká. Vedle obávaných celkových anafylaktických
reakcí mohou arašídy způsobovat zhoršení chronických onemocnění, jako je průduškové
asthma a atopický ekzém. Alergie na arašídy je častá u pylových alergiků v důsledku zkřížené
reakce.

2.13. Prahová dávka
Pro vyvolání alergické reakce je stěžejní prahová dávka. Prahová dávka je nejmenší množství
potraviny, které vyvolá objektivní příznaky alergické reakce. Stanovení prahové dávky je
obtížné, protože provádět studie s výrazně přecitlivělými jedinci je eticky obtížné a rizikové.
Provádějí se proto spíše retrográdní studie. Prahová dávka je hodnota individuální, závisí na
stupni a typu imunitní přecitlivělosti. Při přecitlivělosti zprostředkované IgE protilátkami je
pro některé jedince rizikové i nepatrné množství (miligramy) kravského mléka. Byla
zaznamenána reakce na méně než 0,1 ml kravského mléka (93). Ani u konkrétního pacienta
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nemusí být prahová dávka vždy stejná. K nečekanému vystupňování reakce může dojít
současným požitím alkoholického nápoje, při dekompenzaci bronchiálního astmatu, tělesnou
námahou, současným požitím léků, např. nesteroidních antirevmatik, vlivem infekčního
onemocnění nebo jiné celkové zdravotní indispozice.
U reakcí zprostředkovaných "non IgE" mechanismem imunitní přecitlivělosti je často malé
množství kravského mléka tolerováno a potíže se objeví až po opakovaném požití. Tato
situace je typická pro atopický ekzém.

2.14. Klinické reakce na potraviny u pacientů s atopickým ekzémem
Jsou popisovány 3 typy reakcí na potraviny u pacientů s atopickým ekzémem po expozičním
testu: (177):
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 z postižení zažívacího traktu, dechové obtíže a kardiovaskulární
příznaky.
2. Pruritus s následnými exkoriacemi, což vede k rozšíření ložisek atopického ekzému.
3. Exacerbace atopického ekzému v průběhu 6 - 48 h - tzv. pozdní reakce. Tato pozdní
reakce může následovat i po okamžitém typu odpovědi.

2.15. Výskyt kožní pozdní reakce po podání potraviny
Zda mohou vzniknout ekzémová ložiska po podání potraviny je stále předmětem výzkumu.
Existuje pouze málo studií, které jasně popisují vznik ekzémových ložisek po mnoha
hodinách od podání potraviny.
Patofyziologické mechanizmy, které odpovídají za vznik ekzémových ložisek po podání
potraviny, potřebují nejméně šest hodin k tomu, aby se rozvinuly, a proto pozdní ekzémové
reakce by měly být definovány jako ty, které vznikají později než za šest hodin po podání
potraviny. Aby se rozlišila ekzémová reakce od časné kožní reakce, měla by být podezřelá
potravina podávána v průběhu dvou dnů. Tento provokační test byl doporučen pro zjišťování
pravé pozdní reakce Německou společností alergologie a imunologie (172).
Více než 50 % všech pozitivních expozičních testů u dětí, které trpí atopickým ekzémem,
bylo spojeno s exacerbací ekzému ve studii Breuera (14). Niggemann pozoroval pozdní reakci
u 25 % pozitivních expozičních testů (102). V jeho studii byla ale za pozdní reakci
považována reakce již za 2 hodiny od podání potraviny. Ostatní studie nepopisují pravé
ekzémové pozdní reakce po dvojitě slepém, placebem kontrolovaném testu, což může být
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následkem nedostatečně dlouhého pozorování pacienta, jak je popsáno výše. V těchto studiích
se popisují kožní symptomy vznikající v průběhu prvních dvou hodin po podání, a to je
pruritus a kopřivka. Tyto reakce okamžitého typu mohou být způsobeny degranulací
mastocytů s následným uvolněním prozánětlivých mediátorů, jako je histamin.Ve studii
Breuera bylo zjištěno, že 19 % všech okamžitých reakcí při expozičním testu vzniklo až po
podání nejvyšší dávky alergenu druhý den testování (14). Patofyziologický mechanismus
tohoto fenoménu není jasný, ale opakované dávky mohou posílit alergickou odpověď a
mohou tak odrážet normální situaci za více citlivých podmínek. Reakce vznikající za 2-6
hodin po podání potraviny jsou považovány za reakci indukované mediátory, jako jsou
leukotrieny, cytokiny, které vedou k influxu eosinofilů, basofilů a neutrofilů (51, 133).

2.16. Alergen specifická T buněčná odpověď u pacientů s atopickým ekzémem
Dřívější studie prováděné u pasivně sensibilizovaných jedinců ukázaly, že imunologicky
aktivní potravinové proteiny mohou vstoupit do cirkulace a rozšířit se tak do celého
organismu, včetně kůže. Potravinové antigeny mohou tak přímo reagovat se specifickými IgE
protilátkami, které jsou vázány na Fc receptory Langerhansových buněk, mastocytů,
monocytů, basofilních granulocytů, ale také s T lymfocyty v kůži.
Ekzémová ložiska jsou tedy pravděpodobně vyprovokována T lymfocyty.
Werfel a Breuer ( 168, 171) nalezli signifikantní rozdíly v proliferační odpovědi lymfocytů
mezi pacienty, kteří reagovali na mléko zhoršením atopického ekzému a kontrolní skupinou, a
byli schopni vyrobit vůči kaseinu specifický T buněčný klon z krve těchto pacientů (10, 122).
Jak je zmíněno výše, specifické IgE protilátky na potravinové alergeny jsou detekovatelné u
většiny dětí s atopickým ekzémem, které reagují klinickými příznaky. Naopak Werfel a
Breuer 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. Navíc nebyla nalezena korelace mezi proliferací specifických lymfocytů a
produkcí specifických IgE (169). Výsledky studií o atopickém ekzému ukazují, že non IgE
mechanizmy hrají významnou roli při vzniku ekzémových reakcí na potraviny u některých
pacientů, se zdůrazněním patofyziologické role alergen specifických T lymfocytů. T buňky,
které exprimují kožní lymfocytární antigen (CLA), jsou známy svojí významnou rolí u
atopického ekzému. Ekzémové projevy indukované mlékem jsou spojeny s vyšším počtem
CLA pozitivních lymfocytů (1).
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2.17. Zkřížené alergické reakce
Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. To znamená, že musí být významná
shoda (většinou větší než 70 %) v primární struktuře (sekvenci aminokyselin) alergenů
různých druhů potravin, popřípadě potraviny a inhalačního alergenu (pyl, roztoči, latex). V
důsledku toho protilátky IgE namířené proti jednomu alergenu reagují také s druhým
alergenem, který je obsažen v jiné potravině druhově příbuzné, ale i velmi vzdálené. V
diagnostické úvaze je třeba rozlišovat pojmy zkřížená senzibilizace a zkřížená alergie.
Zkřížená senzibilizace znamená, že protilátky IgE vytvořené proti jedné potravině reagují v
kožním prick testu či v laboratorním testu s další potravinou. Výsledkem je pozitivní kožní
"prick" test či test "in vitro", který však nemusí být vždy provázen skutečnou klinickou
reaktivitou, tedy zkříženou alergií (43).
Z biologického pohledu jsou molekuly rostlinných buněk s alergizujícím potenciálem funkčně
velmi významné. Většinou regulují evolučně vysoce konzervované signální dráhy v buňce,
nebo jsou součástí evolučně starých obranných mechanismů. Jsou přítomny v taxonomicky
nepříbuzných rostlinách. Přítomny mohou být i v různých rostlinných tkáních - pylových
zrnech, plodech, listech, semenech. Takovéto makromolekuly mohou indukovat zkřížené
alergické reakce. Alergeny, které jsou homologické aminokyselinovým složením na více než
50 %, vykazují výraznou zkříženou reaktivitu. Je-li homologie alergenů vyšší než 80 %, jde o
panalergeny. Mezi panalergeny řadíme např. profiliny, tropomyosin a protein LTP (Lipid
Transfer Protein) (76).
Celá řada alergenů obsažených v potravě již byla molekulově definována. Klinicky významná
je zkřížená reaktivita mezi rostlinnými alergeny různého původu. Příkladem takových
alergenů jsou rostlinné molekuly označované PRP (pathogenesis related proteins), které se
účastní obranných reakcí rostlin vůči mikrobiálním patogenům. Takovéto vysoce
konzervované rostlinné alergeny jsou přítomny např. v pylu břízy, ale také v rajčatech, mrkvi,
celeru, jablkách, lískových oříšcích a kiwi. Alergen jablka Mal d 1 ukazuje 63 % homologii
s hlavním alergenem pylových zrn břízy Bet v 1.
Z dalších má význam např. vysoce konzervovaný protein profilin Bet v 2, rostlinný
panalergen (76).

2.18. Pylově asociovaná potravinová alergie u atopického ekzému
U pacientů senzibilizovaných na pylové alergeny se často rozvíjí IgE odpověď na zkříženě
reagující potravinové alergeny. Uvádí se, že 50 - 70 % pacientů se slizničními příznaky na
pyly břízy také vykazuje okamžité příznaky po podání potravin zkříženě reagujících s pylem
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břízy (16, 171). K těmto potravinám patří zvláště jablko, lískový ořech, mrkev a celer, tyto
potraviny indukují alergické symptomy jako orální alergický syndrom, urtikarii, angioedém,
rhinokonjunktivitidu, asthma, nebo dokonce anafylaktický šok.
Ačkoliv kravské mléko, vejce, pšeničná mouka a sója jsou častými alergeny u dětí
s atopickým ekzémem, potraviny zkříženě reagující s pylem mají větší význam u dospělých.
Werfel a Breuer (171) v pilotní studii zjistili, že tyto potraviny mohou vést k exacerbaci
atopického ekzému v subpopulaci dospělých pacientů s atopickým ekzémem; 37 pacientů
senzibilizovaných na pyl břízy, kteří neměli anamnesticky zaznamenanou okamžitou reakci
na tyto potraviny, bylo vyšetřeno v studii Breuera a Werfela. Byl u nich proveden dvojitě
slepý, placebem kontrolovaný expoziční test s potravinami zkříženě reagujícími s pylem
břízy, kterému předcházela eliminační dieta po dobu čtyř týdnů. Téměř u poloviny pacientů se
projevila pozdní alergická reakce po 24 hodinách; většina těchto pacientů nebyla informována
o tom, že tyto potraviny mají význam v průběhu jejich onemocnění. Zajímavé bylo, že
specifické T lymfocyty na pyl břízy byly detekovány v kožních ložiscích u pacientů s touto
pozdní reakcí (171).
Přítomnost specifického IgE v séru na inhalační alergeny se zvyšuje s věkem. Senzibilizace
na inhalační alergeny se běžně rozvíjí od 3-4 roku věku, ale některé děti jsou senzibilizovány
na pyly již mnohem dříve během prvních měsíců života. Děti s inhalační alergií
senzibilizované na pyl břízy často trpí okamžitými příznaky po podání zkříženě reagujících
potravin (16).

3. Kontaktní alergická reakce a atopické epikutánní testy
3.1. Kontaktní alergická reakce
Kontaktní alergie je řetězec pochodů, na jehož počátku je penetrace alergenu přes bariéru
stratum corneum do živých partií epidermis, specifickou interakcí s buněčnými elementy
(epidermálními, dermálními, lymfatickými) a výsledný zánět jako projev kombinace
mechanismů specifické a nespecifické imunity (107).
Dispozice ke vzniku a vývoji kontaktní alergie je ovlivněna geneticky. Předpokládá se, že se
jedná o nepravidelně autosomálně dominantní způsob (dotvrzují to některé rodinné výskyty
kontaktní alergie např. na kovy). Asociace s určitým HLA fenotypem nebyla dosud
jednoznačně potvrzena, je však velmi pravděpodobná. Jako kontaktní alergeny se uplatňují
většinou malé molekuly (menší než 1 kDa), které penetrují přes kožní bariéru (47). K
antigenicitě je nezbytná vazba antigenu, resp.haptenu, s autologními proteiny v kůži. Dále je
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nutný určitý počet antigenních determinant a příslušná terciární struktura. Přecitlivělost je
snáze navoditelná, je-li narušena kožní bariérová funkce, ať už fyzikálně, chemicky nebo
biologicky. Původně se za nosiče alergenu považovaly fibrózní proteiny, keratin, kolagen,
membrány keratinocytů a sérové proteiny.To sice nebylo vyvráceno, nicméně se zjistilo, že
vazba haptenu s nosičem za vzniku imunogenního konjugátu probíhá během zpracování
antigenu v Langerhansových buňkách (LC - Langerhans cells) ). Vazba je většinou
kovalentní. Je obtížné předem odhadnout, jaký je senzibilizační potenciál určité látky jen na
základě její chemické struktury. "Úspěšný alergen" vede k proliferaci LC, expresi receptorů
na jejím povrchu a migraci do lymfatických uzlin. Pravděpodobnost vzniku senzibilizace
závisí nejen na chemických vlastnostech látky, ale i na individuální dispozici organismu.
Vznik a vývoj kontaktní alergie lze rozdělit do 2 fází: indukční a efektorové.

3.2. Indukční fáze kontaktní alergické reakce
Za nejkratší dobu senzibilizace je považována doba 5-14 dnů. Migrace LC do uzliny totiž
trvá přibližně 5-24 hodin a proliferace specifických T lymfocytů trvá 5-10 dnů, než se vytvoří
dostatečné množství těchto lymfocytů. Obvykle však přecitlivělost vzniká až za měsíce až
roky po opakovaných expozicích. Po opakovaném kontaktu dochází k manifestaci ekzému
obvykle do 1-2 dnů.
Po průniku alergenu a vzniku haptenového konjugátu je tento konjugát internalizován
prostřednictvím dendritů LC. Jde o jakousi záchytnou síť, orientovanou k povrchu epidermis.
Th lymfocyty totiž nemohou přímo reagovat s alergenem (kromě tzv. superantigenů), ten
musí být předzpracován (procesován) a v takovéto vhodné formě jim představen
prostřednictvím buněk prezentujících antigen (APC - antigen presenting cells). To jsou
zejména LC, které mají na povrchu MHC molekuly II. třídy, pro které mají T lymfocyty
odpovídající receptory. Vazba LC s Th lymfocyty probíhá také za spoluúčasti adhezívních
molekul. LC mají výraznou kapacitu pro vazbu malých molekul kontaktních alergenů, a to
větší než např. sérové makrofágy. Schopnost předkládat antigen představuje změny
v plazmatické membráně, endocytózu antigenu a digesci proteinů na aktivní peptidy
v organelách s následným zvýšením exprese Birbeckových granul. K prezentaci dochází
v parakortexu lymfatické uzliny, neboť LC především díky kolagenáze pronikají přes bazální
membránu do dermis a lymfatických cév. LC se v lymfatických cévách morfologicky mění na
závojové buňky (veilled cells), v lymfatické uzlině je potom nacházíme v podobě
interdigitujících dendritických buněk, které vstupují do kontaktu s T lymfocyty. LC mimoto
secernují řadu působků, které jsou klíčové v aktivaci dalších složek imunitní odpovědi. TNFα
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je migračním signálem pro další LC, IL-1β aktivuje Th-lymfocyty, IL-12 stimuluje proliferaci
Th1 lymfocytů (subpopulaci, která se účastní dalších výkonných dějů a produkuje IL-2, IFN γ a TNFβ). Druhá populace Th lymfocytů jsou pomahačské Th2 lymfocyty, které produkují
IL-4, 5, 6, 10, aktivují B-lymfocyty a jsou z nich odvozeny i paměťové T lymfocyty,
odpovědné za perzistenci přecitlivělosti u kontaktně alergického ekzému.

3.3. Efektorová fáze kontaktní alergické reakce
Je buď pokračováním indukční fáze nebo vzniká po opětovném kontaktu již
senzibilizovaného jedince jako sekundární odpověď. Hranice mezi oběma fázemi je spíše
didaktická, neboť jde o plynulý přechod dějů. Aktivované Th1 lymfocyty produkují dále IL-2,
který aktivuje další pomahačské T lymfocyty, NK buňky, cytotoxické T lymfocyty a
makrofágy. Ty pak migrují do epidermis, resp. místa vniknutí alergenu a svým cytotoxickým
působením s návazností faktorů nespecifické imunity vyvolají obraz kontaktního alergického
ekzému. Neaktivované T lymfocyty nemají schopnost penetrace do epidermis. Při
opakovaném styku s alergenem T lymfocyty na základě stimulace vstupují do krevního oběhu
a dostávají se rychle do ohroženého místa. To vysvětluje, proč jsou na kontaktní alergeny
přecitlivělé všechny části kožního povrchu. Mezi efektorovými buňkami plní svou funkci i
eosinofily, jejichž přítomnost signalizuje participaci IgE na kontaktní alergické reakci.

3.4. Zánět při kontaktní alergické reakci
Zánět navazuje na specifické efektorové mechanismy. Tento následný „nespecifický“ zánět je
komplexní děj. Účastní se ho mimo systém imunitní i systémy hemokoagulační,
fibrinolytický a kalikrein - kininový. Faktory humorální a buněčné se prolínají, stejně jako
složky nespecifické a specifické imunity. Tato provázanost má společného jmenovatele enzymy, které aktivují více systémů. Zánět je obecným mechanismem, neboť představuje
lokální až systémovou reakci na poškození jako jsou infekce, trauma a látky antigenní
povahy. Cílem je odstranění vyvolávající noxy a reparace poškozených struktur.
Zánět obvykle začíná aktivací humorálních složek, kde centrální postavení zaujímá
komplement a faktor aktivující destičky. Ke vzniku sekundární reakce s klinickými projevy
dochází obvykle do 1-2 dnů, při opakovanému kontaktu i do několika hodin. Reakční doba
kromě penetračního času závisí též na počtu a funkčnosti paměťových a senzibilizovaných
(efektorových) T lymfocytů. Vznik reakce do několika minut je příkladem kombinace s
imunitní reakcí I. typu, ať již má podobu ekzému typu proteinové dermatitidy nebo kontaktní
urtikarie. Zvláštní variantu představuje tzv. hematogenní kontaktní alergický ekzém. Při
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preexistující senzibilizaci může být kontaktní ekzém vyvolán parenterálním přívodem
alergenu nebo hematogenním šířením po resorpci alergenu z kůže či sliznice. Zjišťujeme
diseminovaný až generalizovaný výsev symetrických projevů, morfologicky papulózních až
dyshidroziformních.

3.5. Průběh kontaktní přecitlivělosti
Přecitlivělost může trvat měsíce, ale i roky. Může vzniknout v dětství i ve stáří, obvykle však
v středním věku. Incidence v dětství je řídká vzhledem k menší expozici alergenům, slabší
imunitní odpovědi a i omezenému počtu studií s epikutánními testy u dětí. Vznik ve stáří je
též méně frekventovaný vzhledem k relativnímu imunodeficitu. Kontaktní přecitlivělost
obvykle vyhasíná v pozdním věku, u některých osob však i dříve. Trvání přecitlivělosti
obecně závisí na době života paměťových buněk a frekvenci podprahových expozic alergenu.
Existují též lokální rozdíly v intenzitě kontaktní přecitlivělosti: kůže hlavy, plosek a dlaní je
málo vnímavá, kdežto obličej (víčka, zevní zvukovody), krk

jsou vnímavé více. Není

významný rozdíl v incidenci mezi pohlavími, i když nověji se udává lehká převaha žen. Ke
kontaktním reakcím jsou obzvláště náchylné oblasti kůže se zvýšenou sekrecí potu a tenkou
rohovou vrstvou, ve kterých se navíc nachází fyziologicky větší počet LC.
Buněčná reaktivita v konkrétním čase závisí na poměru, resp. rovnováze mezi efektorovými a
supresorickými mechanismy. Regulace zde podléhá obecně zpětnovazebným mechanismům,
kombinují se faktory buněčné (T supresory, eosinofily, keratinocyty) a humorální (9).
Expozice kontaktnímu alergenu vyvolá u disponovaných osob dva kompetitivní a synchronní
děje. Lze je vyjádřit pouze schematicky a orientačně rozdělit, neboť subpopulace lymfocytů
Th a Ts mohou mít na cílové struktury účinky stimulační i inhibiční. Převáží-li tedy v procesu
vzniku kontaktní přecitlivělosti efektorové T lymfocyty, dojde k senzibilizaci a vzniku
alergie. Převáží-li supresorické T lymfocyty, vzniká relativní nebo kompletní tolerance
alergenu, která však nemusí být trvalá. Z tohoto pohledu lze na příčinu vzniku kontaktní
alergie, a tedy i na její manifestaci - ekzém - pohlížet jako na dysbalanci v regulačních
mechanismech imunitního systému.
Základní možností zabránění vzniku a klinické manifestace kontaktní přecitlivělosti je
prevence kontaktu s alergeny prokázanými i potenciálními a významným předpokladem pak
udržování neporušené kožní bariéry. Inhibice nebo redukce již vzniklé kontaktní reakce lze
dosáhnout terapeutickým zásahem do různých fází reakce - antihistaminiky, kortikoidy,
blokátory leukotrienů,

prostaglandinů.

Hyposenzibilizace je možná,

ale prakticky

nepoužívaná pro krátkodobý efekt.
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3.6. Význam kontaktní alergie
Ve statistice profesionálních onemocnění patří kožní choroby trvale mezi nejčastěji
diagnostikované nemoci z povolání (85). V oblasti dermatologie tvoří největší skupinu
nemocných s diagnózou kontaktního alergického ekzému (163).
Na možné vlivy pracovního prostředí upozorňuje primární lokalizace onemocnění - nejčastěji
bývají postiženy ruce a distální partie předloktí, eventuálně obličej (výpary) a klinický průběh
onemocnění - např. zhoršení koncem pracovního týdne, zlepšení či zhojení o víkendech nebo
o dovolené (33). Kontaktní ekzém vzniká i v jiných místech, např. tam, kam je alergen
roznášen rukama. V určitých případech může dojít ke generalizaci (agresívní alergeny,
výpary). Možné jsou i jiné lokalizace profesionálního ekzému - např. bérce a nohy
(senzibilizace na ochrannou pracovní obuv - gumové holínky). Význam senzibilizace je pro
pracovníka velmi závažný, bývá téměř vždy spojen s nutností změnit pracovní zařazení tak,
aby se s alergenem, který vedl ke vzniku kontaktního ekzému, dále nesetkával. Jedná-li se o
senzibilizaci na kontaktní alergen přítomný v běžném denním životě (kovy, guma) - může
ekzém často recidivovat nebo přejít do chronicity, i když pacient změní zaměstnání.
K nejvýznamnějším kontaktním alergenům, které vedou v současné době nejčastěji k
profesionálním ekzémům, náleží: plastické hmoty, chrom, guma a dezinfekční prostředky. Z
plastických hmot vedou k senzibilizaci nejčastěji nevytvrzené epoxidové pryskyřice
používané např. jako lepidla. Dosti často se setkáváme se senzibilizací na akryláty, např. u
dělníků, kteří pracují s nátěrovými hmotami, ale také u stomatologického personálu
(protetika). Z dalších plastických hmot vedou k senzibilizaci pryskyřice polyesterové (výroba
skelných laminátů) a fenolformaldehydové (výroba slévarénských jader, nábytkářských
lepidel). Guma, resp. gumárenské chemikálie, mohou vyvolat kontaktní profesionální ekzém
jednak u výrobců, jednak u uživatelů. Vlastní příčinou kontaktní senzibilizace bývají
nejčastěji antioxidanty (parafenylendiamin) používané při výrobě pryžových výrobků a
akcelerátory vulkanizace (thiuramy). Méně často se jako alergen v našich podmínkách
uplatňuje latex. K častým profesionálním alergenům náleží také chrom. Bývá příčinou
onemocnění z povolání ve stavebnictví (stopy chromu v cementu), v koželužnách
(chromočiněná kůže), může vést k senzibilizaci u obráběčů kovů (stopy chromu přecházející z
legovaných ocelí do chladících emulzí). Z dezinfekčních prostředků senzibilizují nejčastěji
aldehydy (formaldehyd a glutaraldehyd) a kvarterní amoniové báze, méně často chloramin,
jodonal, chlorhexidin (57).
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3.7. Vyšetřovací postupy
Základním předpokladem úspěšného vyšetření je důkladná dermatologická anamnéza,
zhodnocení klinického obrazu, lokalizace a průběhu onemocnění. Maximální důraz se klade
na anamnézu pracovní, kde je nutné zhodnotit možné vlivy pracovního prostředí fyzikální i
chemické povahy. Zjišťuje se též způsob čištění kůže po práci, používání ochranných
pracovních pomůcek a mastí.
Hlavní klinickou vyšetřovací metodou jsou tzv. epikutánní testy (84). Principem epikutánních
testů je aplikace podezřelé substance za standardních podmínek ve správné koncentraci na
klinicky zdravou kůži. Pozitivní odpověď se projeví arteficiálně vyvolaným drobným
ložiskem ekzémového charakteru a ve většině případů je průkazem kontaktní senzibilizace na
danou látku. Nejpoužívanější je uzavřený epikutánní test. Zkoumaná substance je ve správné
koncentraci (experimentálně stanovená z testů na pokusných osobách - většinou v nízké
koncentraci, aby nepůsobila toxicky, iritačně) inkorporována do vhodného vehikula (nejvíce
se osvědčila vaselina) a aplikována na kůži, neprodyšně překryta a ponechána 24-48 hod. Po
odstranění je provedeno první odečtení, druhé nejčastěji za 72 hodin.
Nosičem testovací látky bývají tzv. testoplasti. Jedná se o pruhy adhezívní náplasti, na které
jsou fixovány terčíky z filtračního papíru nebo plsti. Okolí je chráněno mezikružím
nedráždivého materiálu (Testoplast, Ústí n. L., Testpflaster Beiersdorf, SRN, event. Lohmann,
SRN). Jinou modifikací jsou aluminiové terčíky, které díky elevovanému okraji komůrkovitě
uzavírají testovací místo (Finn Chambers on Scanpor, Epitest, Finsko) - tento způsob je
doporučován k testování na dermatologických pracovištích Evropské unie. Problémem někdy
bývá dráždivý potenciál adhezivní náplasti (nedráždivé potom zase špatně drží).
Velmi důležitou částí vyšetření je hodnocení kožních reakcí. Alergická reakce je průkazem
kontaktní senzibilizace. Má crescendo průběh, může se šířit do okolí testovacího políčka a
vést k oživení ekzému v původní lokalizaci. Iritační reakce je způsobena příliš vysokou
koncentrací zkoumané látky nebo zvýšenou dráždivostí kůže pacienta. Oba faktory se mohou
kombinovat. Intenzita iritační reakce je maximální při prvním odečtení a později slábne
(decrescendo), má monomorfní vzhled, zůstává ohraničená na místo testu, subjektivně pálí až
bolí. Reakce slabší intenzity jsou někdy obtížně hodnotitelné - alergie či iritace? Vhodné je
pak s odstupem času přetestovat, případně použít skarifikační plátenkový či iontoforetický
test (104).
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3.8. Atopické epikutánní testy. Technika atopických epikutánních testů
Atopické epikutání testy (Atopy patch tests - APT) se provádějí stejnou technikou, jaká se
používá při běžném epikutánním testování. Tato metoda se v posledních letech využívá při
diagnostice potravinové či inhalační alergie, kdy jako testovací látka se ale používá alergen
způsobující běžně 1. typ alergické reakce - alergen potravinový či inhalační. Do úvahy se
přitom bere klinický nález, anamnestické údaje, výsledky specifického IgE a kožních prick
testů. Metodika epikutánního testování s aeroalergeny a standardizace testovaných
inhalačních alergenů byla v posledních letech široce vypracována (29). Atopické epikutánní
testy s aeroalergeny mají být prováděny dle doporučení European Task Force on Atopic
Dermatitis (EFTAD) se standardizovanými inhalačními alergeny (29). Nová technika pro
provádění APT s potravinami (mlékem) byla zavedena ve Francii v komerčně dostupném
testu (Diallertest) (149). Testování tímto způsobem bylo porovnáno s atopickými
epikutánními testy u 49 dětí s alergií na kravské mléko (71), výsledky této studie vykazují
dobrou specificitu a senzitivitu bez vedlejších nežádoucích účinků.
Atopické epikutánní testy s potravinovými alergeny byly používány zatím většinou u dětí,
rozsáhlejší studie o použití atopických epikutánních testů s potravinovými alergeny u
dospělých nemocných s atopickým ekzémem zatím chybí.

Alergeny pro testování
Zatím neexistuje standardizovaná technika pro provádění APT s potravinami. Různé metody
v přípravě testovacího materiálu zodpovídají za kontroverzní výsledky různých studií u dětí
s atopickým ekzémem a s podezřením na potravinovou alergii. U dospělých pacientů
s atopickým ekzémem a podezřením na potravinou alergii byla zatím provedena pouze jedna
studie s APT (139), kdy byly prováděny atopické epikutánní testy s arašídami.
Zatím převládá doporučení provádět atopické epikutánní testy s čerstvými potravinami.
V budoucnu by mělo být možné v dalších studiích použít rekombinantní alergeny (68).
Jako vehikulum pro inhalační a potravinové alergeny se doporučuje vazelína, voda nebo
fysiologický roztok. Při hodnocení studií s potravinovými alergeny ve výsledcích APT za
použití vazelíny či vody jako vehikula byly ve stejném počtu zjištěny pozitivní reakce, ale
reakce za použití vazelíny byly výraznější. V histologickém vyšetření ložisek s pozitivní
reakcí nebyly patrné rozdíly při provádění APT s vehikulem nebo bez něho (108).
Ve studii, kterou prováděl Niggemann (103), byly testovány nativní potraviny paralelně
s potravinami v roztoku destilované vody 1:10 k vyloučení falešně pozitivních výsledků,
způsobených iritací. Niggemann v této studii potvrdil, že pozitivní reakce v APT nejsou
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nespecifickými iritačními reakcemi. Na základě těchto výsledků doporučuje používat k
provádění APT nativní potraviny.

Kontrolní materiál
Při provádění APT je nutno používat kontrolní materiál. Jako negativní kontrola bylo
v některých studiích použito vehikula - vazelína, fyziologický roztok, destilovaná voda (29,
56, 59).

Kontrolní skupina
Ve většině studií se ukázalo, že zdraví kontrolní jedinci nevykazovali reakci v atopických
epikutánních testech s aeroalergeny, je ale pouze málo informací o výsledcích APT u
zdravých jedinců s potravinami (29).

Místo aplikace atopických epikutánních testů
Byly prováděny srovnávací studie s testováním inhalačních alergenů na zádech a na předloktí
(166). Odečítání testů se provádělo za 48 a 72 hodin po aplikaci. Na zádech byla
zaznamenána pozitivita v APT častěji než na předloktí. Srovnávací studie, která by se
zabývala významem místa aplikace u APT s potravinami zatím nebyla provedena; u dětí se
však obvykle doporučuje aplikovat atopické epikutánní testy s potravinami na záda.

Velikost testovacího pole
Všechny studie s vypracováním metodiky APT

u dětí byly prováděny pomocí těchto

testovacích náplastí: aluminium chamber - Finn Chamber, Epitest Ltd Oy. Pro inhalační
alergeny byly použity o velikosti 8 mm - tzv. standardní, dále o velikosti 12 mm - tzv. velké.
APT s inhalačními alergeny se doporučuje provádět pomocí testů o velikosti 12 mm (29). Při
provádění APT s potravinovými alergeny Niggemann srovnával testovací pole o velikosti 8
mm a 12 mm (103); doporučuje také testovací pole o velikosti 12 mm.

Význam současné terapie při provádění APT
Málo studií zkoumalo možné ovlivnění výsledků APT při současně probíhající protizánětlivé
léčbě pro kožní onemocnění.
Kortikoidní externa, dehet, tacrolimus a pimecrolimus mohou redukovat makroskopický
výsledek APT reakce a influx zánětlivých buněk (80,167). Praktickým závěrem je, že APT
má být prováděno na kůži bez předchozí lokální terapie. Nejsou žádné studie týkající se
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provádění APT při současně probíhající terapii orálními antihistaminiky. Vzhledem
k patomechanismu T buňkami zprostředkované pozdní reakce při APT by se vliv neočekával,
avšak erytém může být mírnější. Z tohoto důvodu by se měla antihistaminika vysadit
nejméně 72 hodin před prováděním APT.

Vliv věku
Atopické epikutánní testy s potravinami jsou většinou prováděny u dětí, neboť potravinová
alergie hraje roli zvláště v této věkové skupině, zatímco atopické epikutánní testy s
inhalačními alergeny byly intenzivněji studovány u dospělých (66). Co se týče provádění APT
s potravinami, jedna skupina autorů zkoumala různé věkové skupiny dětí: 0 - 11 měsíců, 12 35, 36 - 59 měsíců a dětí pod 60 měsíců, a nebyl nalezen žádný signifikantní rozdíl ve
výsledcích APT vzhledem ke specificitě, senzitivitě nebo pozitivní a negativní prediktivní
hodnotě, když dvojitě slepý placebem kontrolovaný test byl brán jako zlatý standart (118).
Jiná studie se zabývala dětmi pod a nad dva roky věku a zjistila, že frekvence pozitivního
výsledku APT byla nižší u dětí nad dva roky ve srovnání s mladšími dětmi (152).
Pouze jedna studie zkoumala APT s potravinami u dětí a dospělých se stejnou metodikou
(139). Autoři ukázali, že APT bylo pozitivní častěji u dětí pod šest let věku srovnáno se
staršími dětmi a dospělými: vysvětlením může být, že kůže dětí je jemnější a alergeny mohou
pronikat snadněji k antigen prezentujícím Langerhansovým buňkám.
Mnoho studií se zabývalo prováděním APT s inhalačními alergeny u dospělých pacientů, ale
studie u dětí s APT s inhalačními alergeny byly prováděny zřídka (31).

Odečítání APT
Od roku 2003 je navržen protokol pro odečítání reakcí v APT na základě doporučení EFTAD
(European Task Force on Atopic Dermatitis - Consensus meetings) (29): - 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.
Samotný erytém se hodnotí jako reakce s otazníkem, za pozitivní reakci se považuje
minimálně erytém s infiltrací. Je vždy nutno odlišit jasně pozitivní reakce od reakcí
erytémových a od reakcí negativních. Při malé intenzitě (edém bez papulek) je potřeba další
vyšetření k objasnění klinické relevance. Poslední studie navrhuje standardizované odečítání,
kdy přítomnost infiltrace a nejméně sedm papulek nejlépe koreluje s DBPCFC (58).

Doba okluze
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Jedna studie srovnávala okluzi 24 a 48 hodin pro APT s vejci, kravským mlékem, pšenicí a
arašídami. Tato studie byla provedena u 48 dětí s atopickým ekzémem ve věku 3 - 29 měsíců.
Při době okluze 48 hodin byly zjištěny přesnější výsledky. Je tedy doporučena okluze 48
hodin. Odečítání reakce je doporučeno za 48 a 72 hodin (29).

Senzitivita a specificita
Dle dostupné literatury se vyskytují zřejmé rozdíly v hodnotách senzitivity a specificity jak
při vyšetření pomocí kožních prick testů, tak pomocí atopických epikutánních testů (125).
V diagnostice

alergie na kravské mléko mají kožní prick testy a APT téměř stejnou

senzitivitu (0,53 a 0,51 resp.) a specificitu (0,81 a 0,89 resp.), (128). V jiných studiích se však
senzitivita pohybuje u SPT od 0,14 do 0,78 a v APT od 0,18 do 0,89. To může být výsledkem
rozdílů v populaci studie a (nebo) rozdílů v testovacích materiálech a metodách (30,125,
161).

Vedlejší účinky APT
V literatuře se uváděly tyto vedlejší nežádoucí účinky: urtikarie, pálení 5 - 15 minut po
aplikaci APT u dětí (100). Jedno dítě mělo těžkou generalizovanou urtikarii a slizniční
příznaky krátce po aplikaci APT s vejcem (56).
U jednoho dospělého pacienta s obličejovou dermatitidou vznikla dva dny po aplikaci APT
rozsáhlá dermatitida na obličeji a trupu (152); infiltrace a zarudnutí v místě aplikace APT
přetrvávalo ojediněle u některých pacientů několik týdnů (152).
Z 253 pacientů, kteří byli testováni v jiné studii (31), 11 mělo lokální ekzémové projevy, dva
kontaktní dermatitidu, dva iritaci z adhesivní náplasti, dva asthma bronchiale a dva
systémovou reakci. Nebyla pozorována vedlejší reakce na vehikulum. Žádná z reakcí nebyla
považována za těžkou vedlejší reakci (31).
Ve studii Darsowa se 314 pacienty byly zaznamenány vedlejší reakce v 7,7 %. Byly většinou
mírné, včetně lokálního podráždění, kontaktní dermatitidy, iritace z adhezivní náplasti a
pálení v místě aplikace (29).

Závěrečná doporučení Evropské akademie alergologie a klinické imunologie k provádění
atopických epikutánních testů (159)
Pokud se hodnotí diagnostický test, měl by být proveden pro srovnání nezávislý, dvojitě
slepý, placebem kontrolovaný expoziční test (DBPCFC). Při hodnocení APT s inhalačními
alergeny nastává problém, protože neexistuje pro inhalační alergeny zlatý standard. Proto je u
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pacientů s podezřením na inhalační alergii významné pečlivé odebrání anamnézy a
zhodnocení dalších výsledků vyšetření s inhalačními alergeny (SPT, specifické sérové IgE).
Při hodnocení APT s potravinovými alergeny je možno výpovědní hodnotu testu ověřit
pomocí otevřeného expozičního testu a DBPCFC. Poslední doporučení Evropské akademie
alergologie a klinické imunologie dává pokyny pro standardizaci expozičních testů u pacientů
s okamžitou reakcí na podání potraviny (12), ale pacienti s atopickým ekzémem vykazují
někdy pouze opožděnou reakci v expozičním testu (14, 171). Proto je nyní doporučeno
standardizovat také expoziční testy vzhledem k výskytu těchto opožděných reakcí (dávka a
délka expozice, pozorování).
Odečítání reakce v atopických epikutánních testech by mělo být prováděno řešitelem, který
nezná další výsledky vyšetření a pacientovu anamnézu. Dosud toto kritérium splnilo pouze
málo studií (29, 159).
Existuje několik důvodů, proč vyšetření pomocí APT zasluhuje další výzkum. Měly by být
dořešeny tyto body: optimální koncentrace alergenů (29, 32, 120), vehikulum pro různé
alergeny, optimální velikost testovacích polí pro různé alergeny (103), materiály pro okluzi
testovacích polí (71).
Je nutno prokázat, že v současné době používané atopické epikutánní testy s potravinovými či
inhalačními alergeny nejsou dráždivé a jsou netoxické u zdravých kontrolních jedinců (56),
ale také u pacientů s atopickým ekzémem (16). Gluten v pšeničné mouce může často
zodpovídat za falešně pozitivní (iritační) reakce (16). Doporučený způsob, jak zhodnotit tyto a
i jiné aspekty standardizace, je provádět prospektivní, multicentrické studie v klinické praxi
s adekvátními zkušenostmi při epikutánním testování s ověřením výsledků pomocí
expozičních testů.

3.9. Zkušenosti s atopickými epikutánními testy v České republice
V dermatoalergologické ambulanci I. Dermatovenerologické kliniky FN U sv. Anny v Brně
jsou pacienti s atopickým ekzémem vyšetřováni pomocí atopických epikutánních testů s
inhalačnímy alergeny (domácí prach, roztoči, pyly bylin a trav, psí alergeny). Ve studii s
těmito atopickými testy bylo zjištěno, že je vyšší korelace výsledků atopických testů s
anamnestickými údaji u pacientů s atopickým ekzémem ve smyslu zhoršování ekzému
aerogenními vlivy než u vyšetření specifického IgE. Dle této studie by identifikace
aeroalergenů pomocí atopických epikutánních testů mohla být přínosem (96, 97).
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
4. 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 potravinovými alergeny
(kravské mléko, pšeničná mouka) pro průkaz potravinové přecitlivělosti pozdního
typu a ověřit přínos tohoto vyšetření v klinické praxi v diagnostice potravinové alergie
u nemocných ve věku nad 14 let, kteří trpí atopickým ekzémem, 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.

5. Metodika studie

5.1. 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 (viz příloha č.1 - DOTAZNÍK, Výskyt potravinové alergie u
pacientů s atopickým ekzémem), ve kterém odpovídali na cílené dotazy ohledně možnosti
zhoršení kožního nálezu po podání určitých potravin, popisovali případné další projevy po
požití potravin (např. orální alergický syndrom, výsev urtikarie, zažívací a dechové obtíže),
subjektivně hodnotili závažnost atopického ekzému a uváděli event. další projevy atopie. Do
studie byli zahrnuti pacienti, kteří splňovali výběrová kritéria: věk nad 14 let, přítomnost
středně závažné až závažné formy atopického ekzému (hodnoceno objektivně indexem
SCORAD (41)). 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
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alergie. Pacienti byli informováni o průběhu studie dermatologem - hlavním řešitelem studie
(Informace pro pacienta příloha č. 3). Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní
nemocnice a LF UK 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.

U všech pacientů zahrnutých do studie bylo provedeno také vyšetření na výskyt potravinové
alergie na sóju, arašídy, žloutek, bílek (kožní prick testy, vyšetření sérového specifického IgE,
atopické epikutánní testy). Avšak pro technickou náročnost bylo celé spektrum vyšetřovacích
metod dokončeno (včetně DBPCFC) pouze pro kravské mléko a pšeničnou mouku. Výsledky
o výskytu potravinové alergie na výše uvedené potraviny u pacientů s atopickým ekzémem
bude předmětem jiných dalších sdělení.

5.2. 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 závažnost kožních lézí 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
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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
změny hodnot SCORADu při diagnostické hypoalergenní dietě v tomto souboru nemocných.

5.3. 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
(Skin prick test – SPT)
IgE zprostředkovanou přecitlivělost vyšetřujeme kožními 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). Kožní prick
testy byly provedeny na volární straně předloktí standardizovanou metodikou za použití
kopíčka o délce hrotu 1 mm. V případě difuzního 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 5 dní před testy vyloučil léčbu antihistaminiky, a
aby testovaná kůže (volární strana předloktí nebo záda) nebyla ošetřena lokálními
kortikosteroidy a fototerapií minimálně jeden týden. Perorální kortikosteroidy byly vyloučeny
minimálně 1 měsíc.

5.4. Sérové IgE protilátky
Hladina celkového IgE byla stanovena metodou luminiscenční enzymoimunoanalýzy (LEIA).
Jako zvýšená hodnota byla brána hodnota nad 160 U/ml ve věku 14-15 let a nad 200 U/ml ve
věku nad 15 let.
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Hladina specifického sérového IgE na pšeničnou mouku a kravské mléko byla vyšetřena
metodou CAP (systém FEIA - fluorescenční enzymatická imunoanalýza, Pharmacia
Diagnostics, Uppsala Sweden) v Ústavu klinické imunologie a alergologie ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové.
Za pozitivní výsledek specifického IgE byla považována hodnota vyšší než 0,35 kU/l.

5.5. Atopické epikutánní testy (APT)
Pacientům byly aplikovány atopické epikutánní testy s nativními potravinami.
Atopické epikutánní testy byly provedeny s testovací náplastí určenou pro běžné epikutánní
testování CURATEST (firmy Lohmann & Rauscher International GmbH & Co., Germany).
K samotnému testování jsme použili čerstvé potraviny zakoupené z místní maloobchodní sítě:
čerstvé mléko polotučné i plnotučné, pšeničnou mouku ve směsi 1g/10ml destilované vody.
Jako kontrolu jsme použili destilovanou vodu (obr. 2). Všechny tyto látky byly aplikovány na
kůži formou běžného epikutánního testování, tedy v testovacích náplastech, kde je alergen
umístěn v testovacím poli kruhového tvaru o průměru 12 mm (obr. 3). Tyto atopické
epikutánní testy byly ponechány na zádech po dobu 48 hodin (obr. 4), 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 (obr. 5). Samotný erytém nebyl hodnocen jako pozitivní reakce,
přesto jsme do výsledků výskyt erytému zaznamenali. Reakce na potravinové alergeny
v atopických epikutánních testech byly hodnoceny: - kožní nález v místě aplikace APT beze
změny, ? erytém, + erytém s infiltrací , ++ erytém s infiltrací a papulkami (do 3 papulek), +++
erytém, infiltrace, 4 a více papulek. Toto hodnocení odpovídá doporučenému hodnocení
EFTAD (29). 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. Výsledky vyšetření
atopických epikutánních testů u jednotlivých pacientů jsme zaznamenali do protokolu příloha č.2.
Stejně jako u kožních prick testů bylo dbáno na to, aby nemocný nejméně 5 dní před testy
vyloučil léčbu antihistaminiky, a aby testovaná kůže (záda) nebyla ošetřena lokálními
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kortikosteroidy minimálmě jeden týden a fototerapií minimálně jeden měsíc. Perorální
kortikosteroidy byly vyloučeny také minimálně jeden měsíc před vyšetřením.

Vyšetřili jsme dále pomocí atopických epikutánních testů stejným způsobem 30 jedinců bez
příznaků atopie jako kontrolní skupinu - 20 žen, 10 mužů, ve věkovém rozmezí 22 - 23 let.

5.6. 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 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 (s výjimkou celeru) a ovoce, rýže,
brambory a kukuřice obdobně jako u bezlepkové diety a maso - s výjimkou rybího (příloha
č.4 - Doporučený jídelníček v průběhu eliminační diety).
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) - uvedeno již výše při zhodnocení kožního nálezu.

5.7. Otevřený expoziční test
U všech pacientů zahrnutých do studie byl následně po eliminační dietě proveden otevřený
expoziční test s kravským mlékem a pšeničnou moukou.
V případě, že nemocný v minulosti nikdy neprodělal akutní systémovou anafylaktickou reakci
a potravinu měl před nastavením diety běžně v jídelníčku, byl proveden test v domácím
prostředí. Nemocný byl přesně písemně informován, jak test provést. Pokud šlo o nemocného
s těžší formou asthma bronchiale a/nebo prodělal systémovou anafylaktickou reakci v
minulosti, byl přijat ke krátkodobé hospitalizaci k provedení testu.
Před expozičními testy byla vysazena antihistaminika minimálně pět dní, perorální
kortikosteroidy byly vysazeny minimálně jeden měsíc. Lokální ošetřování kůže nebylo
měněno během expozičních testů.
54

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 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, 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 s těmito potravinami (Příloha č.5 - Informovaný souhlas pacienta s provedením
diagnostického potravinového provokačního testu).

5.8. 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 domácícm 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 placeboglukóza. Testovací tobolky podává lékař; zda tyto tobolky obsahují testovanou potravinu či
placebo, ví zdravotní sestra na alergologické ambulanci, kde byl test prováděn.
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K vyhodnocení testu došlo po požití jak testované potraviny, tak placeba po jednom týdnu od
ukončení testu. Za pozitivní reakci je 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 vyloučil a lékařem byla hodnocena závažnost atopického ekzému a celkový stav
pacienta v pravidelných intervalech (jedenkrát za 3 měsíce).

5.9. Příprava lyofilizovaných potravin
Přípravou lyofilizovaných potravin byly pověřeny laboratoře firmy ITEST plus, s.r.o. v
Hradci Králové.
Při přípravě jednotlivých potravin bylo postupováno takto:
1. Kravské mléko polotučné - mléko koupené v maloobchodě bylo zlyofilizováno. Po
lyofilizaci byla sušina v třecí misce rozdrcena, zhomogenizována a rozplněna do
tobolek.
2. Pšeničná mouka polohrubá - mouka koupená v maloobchodě byla přímo bez
lyofilizace rozplněna do tobolek.
Postup při vlastní lyofilizaci: Potraviny připravené k lyofilizaci (viz výše) byly uloženy do
hlubokomrazicího boxu (cca minus 60°C) na dobu minimálně 12 hodin. Potom byly potraviny
lyofilizovány v lyofilizačním přístroji HETO DRY WINNE 3 po dobu minimálně 24 hodin
při teplotě cca - 57°C a podtlaku kolem 0,300 Pa.
Před rozplněním do tobolek bylo nutné zajistit co největší homogenitu lyofilizované
potraviny, proto byly v přípravě jednotlivých potravin určité rozdíly. Také bylo důležité
zabezpečit co nejdelší trvanlivost alergenů. Proto byly potraviny dodávány v lyofilizovaném
stavu téměř bez vlhkosti.
Jako obal byly zvoleny tvrdé želatinové tobolky velikosti 0 od výrobce Intercaps, Zlín.
Tobolky byly plněny manuálně pomocí ručního „tobolkovače“ v čistém prostoru třídy čistoty
C.
Pro vyšetření DBPCFC byly tobolky rozpočítány na sadu 31 tobolek s potravinou a 31
tobolek s glukózou (placebo). Každá dávka (31 ks) je v plastovém kontejneru nebo tmavé
skleněné lékovce se šroubovacím uzávěrem. Ke každé dávce byl přiložen protokol o přípravě,
ve kterém je také, mimo jiné, uveden přepočet množství zlyofilizované dávky potraviny na
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váhové nebo objemové množství potraviny v přirozeném stavu. Tobolky jsou uchovávány
v chladničce (do 10°C) a jejich trvanlivost je jeden rok.

5.10. Zpracování výsledků
Výsledky našich vyšetření jsme zpracovali do tabulek, kde u každého pacienta jsme se zvláště
zaměřili na porovnání výsledků vyšetření: anamnestických údajů o potravinové alergii,
kožních prick testů, specifického sérového IgE, atopických epikutánních testů, výsledků
expozičních testů. Tyto údaje byly předány ke statistickému zhodnocení Výpočetnímu
středisku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a byly zpracovány ve
spolupráci s Ing. Josefem Bukačem, který na zhodnocení použil vlastní program.
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 hodnoty SCORAD na počátku studie před
zahájením diagnostické hypoalergenní diety a po skončení této diety (hodnoceno
Wilcoxonovým párovým testem).

6.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 alergii a trpělo lehkou formou
atopického ekzému nebo mělo 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
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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), anamnestické údaje (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, 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 (plnotučné i polotučné) 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
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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
hodnoceny jako pozitivní (označeno + erytém, infiltrace), ale otevřený expoziční test byl u
těchto pacientů negativní. U dvou pacientů byla reakce v APT hodnocena jako erytém
s infiltrací a navíc ještě s papulkami (u jedné pacientky na kravské mléko a u jedné pacientky
na pšeničnou mouku ve směsi s vodou, ve směsi s vazelínou byl zaznamenán erytém s
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, ale bez objektivního kožního nálezu v místě aplikace testů.
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 byly atopické epikutánní testy se sledovanými
potravinami provedeny stejným způsobem jako u vyšetřovaných pacientů, pouze u jednoho
pacienta byl zaznamenán erytém po mléce, jiné reakce pozorovány nebyly.
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Otevřený expoziční test s pšeničnou moukou a kravským mlékem provedlo 149 pacientů. U
18 pacientů byl tento test pozitivní v 21 reakcích (tři pacienti reagovali v otevřeném
expozičním testu na obě sledované potraviny), 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 šesti 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, v jednom případě s dušností. Ve všech šesti pozitivních DBPCFC 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 a porucha spánku) 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 vyšetření. U všech pacientů došlo
k významnému zlepšení kožního nálezu během 1 roku po vyloučení potraviny z jídelníčku
(hodnoceno SCORAD indexem).
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
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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, není započítán do konečného hodnocení, protože
nedošlo ke zhoršení atopického ekzému. 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. Statistické zhodnocení výsledků
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.
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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 %

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
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nižší. Prokázali jsme statisticky

významný pokles hodnoty 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
přesný 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).

8. Diskuze
Z našich 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 a jejich relevanci potvrdit dvojitě
slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem celkem v šesti případech u pěti pacientů
(3,4 %) ze 149 pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let. V průběhu jednoho roku
eliminační diety se u všech těchto pacientů prokázalo významné zlepšení kožního nálezu.
Pacient, u kterého byla potvrzena potravinová alergie na kravské mléko i pšeničnou mouku,
byl před stanovením diagnosy opakovaně hospitalizován pro těžší formu atopického ekzému
s přechodem do erytrodermie. Po zahájení eliminační diety došlo ke zklidnění kožního nálezu
(hodnoceno indexem SCORAD) a nebyla u pacienta nutná hospitalizace. Další pacient trpěl
před stanovením diagnosy alergie na pšeničnou mouku také mnoho let středně těžkou až
těžkou formou atopického ekzému, dále trpěl i zácpou. Po nastavení eliminační diety bez
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obilné mouky došlo k významnému zlepšení kožního nálezu a navíc ustoupila zácpa, na
kterou si stěžoval. Při expozičních testech se u tohoto nemocného zácpa vždy na jeden týden
vrátila. Další dvě pacientky trpěly středně těžkým atopickým ekzémem. U obou se kožní
nález po stanovení diagnózy potravinové alergie na pšeničnou mouku a po zavedení diety
zlepšil. U další pacientky, která trpěla lehkou formou atopického ekzému, v průběhu
expozičního testu a dvojitě slepého, placebem kontrolovaného testu došlo ke zhoršení kožního
nálezu a exacerbaci atopického ekzému. Po nastavení diety bez obilné mouky trpí pacientka
suchou kůží a je bez dalších ekzémových projevů.
Dostatečně rozsáhlá studie zaměřená na potravinovou alergii u dospělých jedinců s atopickým
ekzémem zatím nebyla provedena. Studie zaměřené na potravinovou alergii u nemocných s
atopickým ekzémem jsou téměř výhradně cíleny na dětskou populaci, protože všeobecně se
uznává význam potravinové alergie především u dětí, zvláště u dětí do tří let věku. Atopický
ekzém těchto dětí je až v jedné třetině případů (10, 20, 91, 124) zhoršován právě potravinovou
alergií. Přibývá však dokladů, že i u 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. 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
(170). Na druhé straně však dieta, která je založena pouze na jednotlivých výsledcích
vyšetření bez klinické korelace v expozičních testech, může vést k malnutrici a dalšímu
psychickému stresu u pacientů, kteří trpí atopickým ekzémem.
Podařilo se nám vyhodnotit význam jednotlivých diagnostických metod, včetně atopických
epikutánních testů, při zjišťování potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku.
Řada nemocných s atopickým ekzémem vyloučí potraviny na základě vlastního podezření, ale
i na základě pozitivních výsledků vyšetření (sérové specifické IgE, kožní prick testy). Naše
studie naznačuje špatnou korelaci mezi výsledky dvojitě slepého, placebem kontrolovaného
expozičního testu v porovnání s anamnestickými údaji, výsledky sérového specifického IgE,
atopickými epikutánními testy a kožními prick testy. Výsledky vyhodnocení významu
jednotlivých diagnostických metod jsou uzavírány jako pilotní, jako nejspolehlivější metoda
se v diagnostice potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku ukázal dvojitě
slepý, placebem kontrolovaný expoziční test.
Dle

Werfela

spolehlivé

metody pro

identifikaci

pacientů
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ekzémem

provokovaným potravinovou alergií stále chybí (170, 171). Vztah potravinové alergie a
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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. V některých případech však neprokazujeme specifické IgE protilátky
diagnostickými metodami tam, kde je potravinová alergie potvrzena pomocí DBPCFC. Nabízí
se možnost predominantní úlohy T lymfocytů. Aktivované specifické T lymfocyty byly
izolovány z ekzémového ložiska (122, 168). Specifické T lymfocyty vůči mléčnému kaseinu
byly izolovány z krve od pacientů, kteří zareagovali v expozičním testu s kravským mlékem
zhoršením atopického ekzému (159).
Na základě těchto nálezů bychom očekávali přínos atopických epikutánních testů. Vyšetření
pomocí atopických epikutánních testů bylo prováděno zejména v dětské populaci (23, 34, 35,
50, 72, 74, 113). Studie Niggemanna (98-103) ukázaly diagnostickou prospěšnost atopického
epikutánního testu s potravinami u dětí s atopickým ekzémem a pozdním vznikem 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 (125).
Dle výsledků dalších studií (58) 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. V další studii
(89), ve které bylo vyšetřeno 437 dětí a provedeno 1700 atopických epikutánních testů s
potravinami, se stal dvojitě slepý, placebem kontrolovaný expoziční test nadbytečným pouze
u 0,5 % - 14 % pacientů studie na základě zhodnocení výsledků v atopických epikutánních
testech, kožních prick testech či hladinách specifických IgE protilátek. 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.
Dle posledního usnesení Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (158, 159)
mohou zlepšit atopické epikutánní testy diagnostiku potravinové alergie zvláště v těchto
případech:
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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.
V současnosti se však atopické epikutánní testy zatím nedoporučují používat v běžné praxi v
diagnostice 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 (170).
V diagnostice potravinové alergie na kravské mléko vykazují u dětí kožní prick testy (SPT) a
APT téměř stejnou senzitivitu (0,53, resp. 0,51) a specificitu (0,81, resp. 0,89) (126). 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 (159). 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 (71), 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. U těchto
pacientek nebyl DBPCFC proveden z důvodu gravidity u jedné a z důvodu intolerance
želatinových kapslí u druhé z nich. Po zavedení sledované potraviny do jídelníčku nedošlo ke
zhoršení atopického ekzému ani u jedné z nich. Na základě našich dosavadních výsledků je
pravděpodobné, že jako pozitivní reakce v atopických epikutánních testech je nutno odečítat
reakce s vícečetnými papulkami.
Přínos anamnézy v diagnostice nelze podceňovat, i když řada studií (111, 126) 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 (4, 54, 101). Breuer ve své studii zjistil nízkou prediktivní přesnost
anamnézy, zvláště v případě vzniku ekzémových projevů, které ke svému vzniku potřebují
několik hodin (14, 15). V naší studii nebyla prokázána závislost skutečně prokázané
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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 diagnostice potravinové
alergie na pšeničnou mouku má hladina specifických IgE protilátek velmi nízkou prediktivní
hodnotu (134), a to zvláště kvůli zkřížené reaktivitě s pyly a dále také kvůli nedostatečnému
zastoupení pšeničných proteinů v běžně dostupných diagnostických testech, které nezahrnují
všechny alergeny odvozené od tří pšeničných bílkovinných frakcí s různou rozpustností (70,
112).
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.
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.
Statistikem byla tato studie označena jako pilotní vzhledem k nízkému počtu pacientů se
skutečně prokázanou potravinovou alergií na kravské mléko a pšeničnou mouku pomocí
dvojitě slepého, placebem kontrolovaného expozičního testu. 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.
Pozitivní prediktivní hodnota specifického IgE je dle Breuera 33 % pro ekzémové pozdní
reakce, což znamená, že pouze jedna třetina všech expozičních testů spojených s pozitivním
specifickým IgE vyústila v exacerbaci atopického ekzému (14).
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Zajímalo nás, zda pacienti s pozitivními hodnotami specifického IgE a pozitivními kožními
prick testy nejsou pylovými alergiky a astmatiky, při statistickém vyhodnocení však závislost
zde prokázána nebyla.
Specifické IgE protilátky na potravinové alergeny jsou detekovatelné u většiny dětí
s atopickým ekzémem, které reagují klinickými příznaky. Avšak Werfel a Breuer (171)
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 (130-132). 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: (177).
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 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 (11). DBPCFC se používá jako zlatý standard ve dvou různých případech:
v diagnostice potravinové alergie u jednotlivých pacientů a jako referenční srovnávací test,
vůči kterému se hodnotí nová vyšetřovací metoda. V provádění tohoto testu je však několik
úskalí. Navíc je DBPCFC test rizikový a časově náročný jak pro lékaře tak pro pacienta.
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Proto je snaha zlepšovat diagnostiku potravinové alergie a zhodnotit, zda DBPCFC nemůže
být nahrazen alternativními vyšetřovacími způsoby (24, 101).
Cílem naší práce bylo jednak diagnostikovat potravinovou alergii na kravské mléko a
pšeničnou mouku u adolescentů a dospělých pacientů s atopickým ekzémem pomocí DBPCF;
tento test však také sloužil jako test srovnávací k vyhodnocení významu atopických
epikutánních testů v diagnostice potravinové alergie. V naší práci nás zajímal zvláště význam
potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku v souvislosti se vznikem
ekzémových, tedy pozdních reakcí. Při expozičním testu je proto nejdůležitější zhodnotit stav
kůže před expozičním testem a 24 hodin a více po expozičním testu (170, 171). 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 (122,
170, 171, 172). 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 (176). 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 nich byly zaznamenány i reakce časné - tedy reakce

vznikající do dvou hodin od podání testu. 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
anamnestické údaje o orálním alergickém syndromu po požití mléka.
Zvolený vyšetřovací postup u dospívajících a dospělých nemocných s atopickým ekzémem se
nám ukázal jako bezpečný. Potravina podaná v expozičním testu po eliminační dietě
provokovala reakci, 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.
Přesto je vhodné, aby u pacientů s asthma bronchiale byl proveden expoziční test při
hospitalizaci. Negativní výsledek expozičního testu byl vždy potvrzen monitorováním
atopického ekzému po opětovném zavedení potraviny do jídelníčku.
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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, 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 % pacientů s atopickým ekzémem starších 14ti let 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

70

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 pozitivní reakce nepřispělo
k diagnóze potravinové alergie. Vzhledem k příznivému efektu hypoalergenní diagnostické
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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III. Použité zkratky
AD

Atopická dermatitida

AE

Atopický ekzém

AEDS

Atopic eczema dermatitis syndrome

APC

Antigen presenting cells, antigen prezentující buňky

APT

Atopy patch test, atopické epikutánní testy

ALSPAC

Avon Longitudinal Study of Parents and Children

C-CR

Receptor pro C-CR chemokiny

CD

Antigen charakteristický pro subpopulaci lymfocytů (cluster of differentiation)

CLA

Cutaneous lymphocyte antigen, kožní lymfocytární antigen

DBPCFC

Double-blind, placebo controlled food challenge,
Dvojitě slepý, placebem kontrolovaný expoziční test

EAACI

European Academy of Allergy and Clinical Immunology,
Evropská akademie alergologie a klinické imunologie

EAACI a

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie zabývající se atopickými
epikutánními testy

GA2LEN
ECP

Eosinofil cationic protein, eosinofilní kationický protein

EFTAD

European task Force on Atopic Dermatitis - Consensus meetings

ELISA

Eenzyme-linked immunosorbent assay, laboratorní metoda k průkazu protilátek,
enzymová imunosorbentní analýza

ET

Expoziční test

FcεRI

Vysokoafinni receptor pro specifický IgE

FEIA
CAP

Fluorescensc enzymatic immunoassay, fluorescenční enzymatická imunoanalýza

GM-CSF

Colony stimulating factor for granulocytes and macrophages

HMW

High molecular weight, vysoká molekulární hmotnost

HLA

Human leukocyte antigens, antigeny lidských leukocytů

IgE, IgG, Imunoglobuliny IgE, IgG, IgA
IgA
IFN gama

Interferon gama
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IL

Interleukin

IL - 1

IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-10- interleukiny

ISAAC

International study of asthma and allergies in childhood

ILSI

International Life Sciences Institute

KM

Kravské mléko

LC

Langerhansovy buňky

LEIA

Luminiscenční enzymoimunoanalýza

LMW

Low molecular weight, nízká molekulární hmotnost

LTP

Lipid transfer protein, panalergen

MBP

Major basic protein, hlavní bazický protein

MCP - 3

MCP-3-monocytes chemotactic protein, chemotaktický protein pro monocyty

MHC

Major histocompatibility complex, hlavní histokompatibilní komlex

NK

Naturall killers, přirození zabíječi

OAS

Orální alergický syndrom

OET

Otevřený expoziční test

PPV

Positive predictive value, pozitivní prediktivní hodnota

PRP

Pathogenesis related proteins, obranné a ochranné bílkoviny

RANTES

Regulated upon activation normal T - cell expressed and secreted, chemokiny

SCCE

Stratum corneum chemotryptic enzyme, enzym podobný chemotrypsinu

SCTE

Stratum corneum tryptic enzym, enzym podobný tryptáze

SCORAD

Scoring Index of Atopic Dermatitis, systém k hodnocení závažnosti atopického
ekzému

SPT

Skin prick test, kožní prick test

TCR

Komplex receptorů lymfocytů T

TEWL

Transepidermal water loss, transepidermální ztráta vody

TGF

Transforming growth factor, transformující růstový faktor

Th1

Subset 1 pomocných T-lymfocytů

Th2

Subset 2 pomocných T-lymfocytů

TNF

Tumor necrosis factor, faktor nekrotizující nádor
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VCAM

Vascular cell adhesion molecule, cévní buněčné adhezní molekuly

WDEIA

Wheat - dependent, exercise - induced anaphylaxis, anafylaxe následkem požití
pšeničné mouky v kombinaci s tělesnou námahou
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V. Tabulky
Tab. 1
Demografické údaje: diagnostický postup dokončilo 149 pacientů

MUŽI (počet)

41

ŽENY (počet)

108

Ø SCORAD I (body)

32,9 s.d. 14,11

Ø SCORAD II (body)

25,2 s.d. 9,99

Ø VĚK

26,16 s.d. 9,6
min. 14, max. 63 let

s.d. standard deviation

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

Klinické projevy atopie

Počet pacientů (ze 149)

Bronchiální astma

57

Celoroční rýma

52

Sezónní rýma

57

Pozitivní rodinná anamnéza na atopii

50

Vznik atopického ekzému před 5. rokem

114

života
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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

Počet pacientů se skutečně

výsledkem vyšetření

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 po požití kravského mléka)

Pacient

DBPCFC

OET

APT

Spec. IgE

SPT

Anamnesa

1

+

+

-

0,67

Nelze

-

hodnotit
2

-

+

-

-

-

-

3

-

+

-

-

-

-

4

-

+

-

-

-

-

5

Intolerance

+

++

-

-

Nausea

kapslí
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.
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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

Počet pacientů se skutečně

výsledkem vyšetření

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 po požití pšeničné mouky)

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. Potravinová alergie prokázána při dvojitě slepém, placebem
kontrolovaném expozičním testu na pšeničnou mouku (PM), kravské mléko (KM).

Pořadové

SCORAD I

SCORAD

SCORAD

SCORAD

SCORAD

číslo

před

3. měsíc

6. měsíc

9. měsíc

12. měsíc

pacienta,

eliminační

alergie

dietou

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
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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
Potravinová alergie na
pšeničnou mouku
diagnostikována DBPCFC

1

5
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VI. Obrázky
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Obr. 1
Ukazuje klasifikaci škodlivých účinků potravin uvedenou v monografii ILSI (International
Life Sciences Institute), která vychází z revidované klasifikace doporučené EAACI (69).
Škodlivé účinky potravin

mohou se objevit
u všech jedinců,
kteří požijí
dostatečné
množství potraviny

objeví se
jen u některých, přecitlivělých jedinců

potravinová přecitlivělost

nealergická
potravinová
přecitlivělost

toxické

potravinová
alergie

mikrobiologické
psychické
averze

neznámý
mechanizmus

farmakologické

metabolické
defekty

IgE
zprostředkovaná
potravinová
alergie

„non IgE“
zprostředkovaná
potravinová
alergie
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Obr. 2
Příprava nativních potravin k testování

Obr. 3
Aplikace testovaných potravin na náplast podle protokolu
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Obr. 4
Nalepené atopické epikutánní testy

Obr. 5
Pozitivní reakce v APT
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VII. PŘÍLOHY
1. Dotazník

VÝSKYT POTRAVINOVÉ ALERGIE U NEMOCNÝCH
S ATOPICKÝM EKZÉMEM
Vážená paní, vážený pane,

Vaše kůže je postižena atopickým ekzémem. Je to chronické onemocnění, které vzniká
na základě dědičné dispozice a jehož průběh je ovlivněn mnoha faktory (alergeny inhalační,
potravinové, psychické vlivy, hormonální a klimatické vlivy).

Tento dotazník nám poslouží ke zjištění, jak velký význam přikládáte potravinám
pro zhoršení Vašeho onemocnění. Získáme tak cenné informace, které využijeme k výzkumu
výskytu potravinové alergie u atopického ekzému.

Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

MUDr. Jarmila Čelakovská
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK
Hradec Králové
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INICIÁLY:

DATUM:

VĚK:
POHLAVÍ:

Gumové rukavice

ZAMĚSTNÁNÍ NYNÍ:

Styk s potravinami
Gumové rukavice

ZAMĚSTNÁNÍ DŘÍVĚJŠÍ:

Styk s potravinami

MÁM:
Atopický ekzém

ANO

NE

Asthma bronchiale

ANO

NE

Celoroční alergická rýma

ANO

NE

Sezónní (pylová) rýma

ANO

NE

Byl(a) jste vyšetřen(a) na alergologii

ANO

NE

ANO

NE

výstřih

loketní jamky

ATOPICKÝM EKZÉMEM TRPÍTE:

Od kolika let:
V posledním roce trvale (denně)

Lokalizace ekzému:

(zaškrtněte místo postižení)
obličej

krk

pod koleny

ruce

předloktí

dolní končetiny

trup

celé tělo
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Používáte masti s kortikoidy:

(zaškrtněte)
denně

občas

nikdy

středně těžký

těžký

Sami považujete ekzém za:

(zaškrtněte)
lehký

Pozorujete zhoršení ekzému po nějakém jídle: ANO

NE

(zaškrtněte)

ASI ANO

ASI NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Prodělal(a) jste alergickou reakci po nějaké
konkrétní potravině (popř. neznámé potravině)

(zašrtněte)

Dodržujete nějakou dietu? (zašrtněte)
Jakou . ………………………………………….

Používáte gumové rukavice (nejméně 1x/týden)

MÁTE

PODEZŘENÍ NA ALERGII

(NEBO VÁM

BYLA PROKÁZÁNA ALERGIE) NA NÍŽE UVEDENOU

POTRAVINU:

kravské mléko

ANO

NE

vejce

ANO

NE

pšeničná mouka (pečivo, …)

ANO

NE

sója

ANO

NE

celer

ANO

NE

arašídy

ANO

NE

vlašský ořech

ANO

NE

lískový ořech

ANO

NE

ryba

ANO

NE
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vepřové maso

ANO

NE

hovězí maso

ANO

NE

kuřecí maso

ANO

NE

korýši

ANO

NE

brambory

ANO

NE

rýže

ANO

NE

ovoce (zaškrtněte z vybrané nabídky)

jablko, hruška, třešně, broskve, meruňka, třešně,
kiwi, banán, pomeranč, jiné……………………...

vadí pouze syrové

vadí i tepelně
zpracované

……………………………………………………
……………………………………………………
zelenina (zaškrtněte z vybrané nabídky)

mrkev, rajče, paprika, jiné ………………………. vadí pouze syrové
……………………………………………………

vadí i tepelně
zpracované

……………………………………………………
koření (zaškrtněte z vybrané nabídky)

pepř, kmín, jiné …………………………………………………………………………………
pivo

ANO

NE

víno

ANO

NE

káva

ANO

NE

neznámá potravina

ANO

NE

ANO

NE

jiné
……………………………………………………
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Rozveďte potíže, které konkrétní potravina u Vás vyvolává a uveďte, za jak dlouho po požití
se potíže objeví:

VYBERTE Z TĚCHTO POTÍŽÍ:

•

otok rtů, otok krku, svědění sliznice dutiny ústní

•

svědění kůže, výsev nových ložisek ekzému, zarudnutí kůže, výsev kopřivky, otoky kůže

•

bolest břicha, nadýmání, průjem, zvracení

•

dušnost, kašel, pískoty

•

rýma, pocit neprůchodnosti nosu, svědění očí

•

slabost, porucha vědomí, migréna

VZOR VYPLNĚNÍ:
kravské mléko

svědění kůže

za 1 hodinu

výsev ekzému

2. den

svědění
Arašídy

POTRAVINA

v krku,

otok

v krku

za 5 minut

dušnost, kašel, průjem

za 1 hodinu

zhoršení ekzému

2.den

POTÍŽE

ČAS
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2. Protokol pro zaznamenání výsledků atopických epikutánních testů

Jméno:

RČ:

látka

Dne:

30 minut

Poj:

48 hodin

72 hodin

1. Mouka polohrubá *
2. Mouka sojová *
3. Mléko plnotučné
4. Mléko polotučné
5. Bílek
6. Žloutek
7. Arašídy
8. Kontrola H2
*) 1g/10ml destilované vody

Čerstvé potraviny v ředění 2:1 ve vazelíně žluté

látka

30 minut

48 hodin

72 hodin

1. Mouka polohrubá
2. Mouka sojová
3. Bílek
4. Žloutek
5. Arašídy
6. Žlutá vazelína
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3. Informovaný souhlas

VÝSKYT POTRAVINOVÉ ALERGIE U NEMOCNÝCH
S ATOPICKÝM EKZÉMEM

Vážená paní, vážený pane!

Atopický ekzém, kterým je Vaše kůže postižena, je chronické onemocnění, které mnohdy
nemocného velmi sužuje. Vzniká na základě dědičné dispozice a závažnost průběhu je určena
mnoha faktory (působení alergenů, fyzikální, psychické, hormonální vlivy, atd.). Jedním z
možných zhoršujících vlivů je potravinová alergie. Potvrdilo se, že u malých dětí do 3 let
věku, které trpí atopickým ekzémem se potravinová alergie vyskytuje často, až u třetiny těchto
dětí. V minulosti převažovalo přesvědčení, že u dospělých nemocných s atopickým ekzémem se
potravinová alergie nevyskytuje, nebo jen zřídka. V poslední době se však ukazuje, že
potravinová alergie se v dospělosti vyskytuje častěji, než se předpokládalo. Dali jsme si proto
úkol vyšetřit dospívající a dospělé nemocné s atopickým ekzémem na výskyt potravinové
alergie, zvláště na časté potravinové alergeny (pšeničná mouka, kravské mléko, vaječný bílek
a žloutek, sója a arašídy).
Diagnostický postup zahrnuje pohovor s lékařem, kožní testy, expoziční testy a odběr krve
na průkaz specifického IgE („alergické protilátky“) proti potravinám. Budou provedeny dva
druhy kožních testů. Jednak tzv. kožní „prick“ testy v alergologické poradně běžnou metodou:
na kůži předloktí se nanese kapka alergenu, skrz kapku se bodne do kůže hrotem (1 mm)
kopíčka. Druhým kožním testem jsou tzv. epikutánní potravinové testy, s kterými jsou ve světě
dobré zkušenosti a které budou provedeny na kožní klinice.
Jde o nalepení náplasti s čerstvou potravinou na kůži zad. Náplast se po dvou dnech
odstraní a reakce se odečte. Protože neexistuje žádná zcela spolehlivá metoda k průkazu
potravinové alergie, je třeba použít více testů, které postihnou složitý patogenetický
mechanizmus onemocnění. Diagnosticky nejspolehlivější test je test expoziční. U všech
nemocných bude proveden expoziční test na pšeničnou mouku, popř. také na kravské mléko.
Ostatní potraviny budou testovány dle individuálního podezření.
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Testu předchází eliminační dieta většinou po dobu 14 dnů – 4 týdnů . Vlastní expoziční
test (otevřený expoziční test) spočívá v opakovaném požití běžné porce dané potraviny.
Většinou v postupně se zvyšující dávce. Při negativním výsledku (nedojde ke zhoršení ekzému)
se nejedná o potravinovou alergii, při pozitivním nebo nejednoznačném výsledku, se provede
dvojitě slepý, placebem kontrolovaný expoziční test. V tomto testu je potravina ukryta v
kapslích a pacient ani lékař nevědí, zda je testována potravina nebo placebo (glukóza).
Účast na tomto projektu je pro Vás šancí důsledného vyloučení alergie na nejběžnější
potravinové alergeny. Nám pomůžete k představě, jak závažný problém představuje
potravinová alergie v dospělé populaci s atopickým ekzémem a jakou spolehlivost mají testy
(kožní „prick“ testy, specifické IgE), které se běžně k diagnostice používají a jakou
spolehlivost má epikutánní kožní test, který u nás nově zavádíme.

Děkujeme za spolupráci.

Za tým zdravotníků:
Kožní lékař

Alergolog

MUDr. J. Čelakovská

MUDr. K. Ettlerová

114

4. Doporučený jídelníček v průběhu diagnostické hypoalergenní diety

DOPORUČENÝ JÍDELNÍČEK V PRŮBĚHU ELIMINAČNÍ DIETY

Dodržení dietních opatření v průběhu eliminační diety je důležitá součást vyšetření
potravinové alergie.
Expoziční test se sledovanými potravinami následuje tuto dietu a jeho výsledek je
považován za nejpřínosnější při stanovení potravinové alergie.
Pro spolehlivé stanovení potravinové alergie je nutné stanovit přísnou diagnostickou dietu
na 14-28 dní a dodržovat níže uvedená doporučení. Jde sice o přísnou dietu, ale je to pouze
diagnostická dieta, která je součástí vyšetření.
Při přípravě stravy zcela vynecháváme mléko, mléčné výrobky, obilnou mouku, syrové
ovoce, zeleninu a potraviny, které všeobecně dráždí atopický ekzém (čokoláda, citrusy,
kakao, apod.). Dále je nutné při sestavování eliminační diety vyloučit potraviny, na které
vzniklo podezření na základě výsledku kožních testů, vyšetření krve a pohovoru nemocného
s lékařem.
Základem diety je úplné vyloučení obilné mouky a mléčných výrobků ze stravy. To tedy
zahrnuje i vyloučení pečiva, chleba, sušenek, těstovin, knedlíků, polévek a omáček
zahuštěných obilnou moukou, bramboráky, měkké salámy, párky, jitrnice, paštiky, plněné

čokolády, karamely, pivo.

DOPORUČENÉ POTRAVINY
•

Rýžový, kukuřičný chléb

•

K pečivu možno přidat džem bez přídatných látek

•

Jako přílohy rýži, brambory a bezlepkové těstoviny

•

Maso hovězí, vepřové, kuřecí; ryby pouze po schválení lékařem

•

Maso připravovat na sádle, popř. na rafinovaném slunečnicovém oleji (nepoužívat
rostlinné tuky!)

•

Uzeniny nejsou vhodné

•

Zeleninu a ovoce konzumovat po tepelném úpravě (dušená zelenina, kompotované ovoce,
atd.),, ale záleží na individuální snášenlivosti

•

Syrovou zeleninu a ovoce zařadit do jídelníčku pouze po domluvě s lékařem

•

Nepoužívat koření, u pylových alergiků je nutné vyloučit zcela celer, petržel

•

Vhodnými nápoji jsou minerálka, čistá voda, nedoporučujeme bylinkové a ovocné čaje
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5. Informovaný souhlas pacienta s provedením diagnostického potravinového
provokačního testu

Pacient(ka)
Zákonný zástupce

Rodné číslo
titul

jméno

příjmení

Vážená paní, vážený pane!

Potravinová alergie je onemocnění, u kterého je jedinou spolehlivou léčbou vyloučení
potraviny, která je zodpovědná za obtíže, z jídelníčku. Určit rizikovou potravinu nám pomáhá
anamnéza (to jsou údaje od nemocného), dále kožní testy a laboratorní testy. Tato vyšetření
nám v některých případech neposkytnou dostatečné a spolehlivé informace a je nutné
přistoupit k potravinovému provokačnímu testu, při kterém nemocný požije pod dohledem
lékaře podezřelou potravinu. Provokačnímu testu předchází eliminační dieta, při které
nemocný tuto potravinu vyloučí z jídelníčku. Před testem je dále nutné vyloučit některé
protialergické léky, které by ovlivnily průběh testu. Jde především o antihistaminika,
podrobně Vás o tom bude informovat lékař.

Nejspolehlivější diagnostické výsledky nám poskytne potravinový provokační test dvojitě
slepý, kontrolovaný placebem. Tento test se nejčastěji provádí pomocí kapslí, podobných jako
u běžných léčiv, např. antibiotik. V jedné sérii kapslí je uzavřena (skryta) podezřelá
potravina, v druhé sérii kapslí je tzv. placebo (jde většinou o glukózu). Test je dvojitě slepý, to
znamená, že nemocný ani lékař hodnotící test nevědí, zda jsou testovány kapsle s potravinou
nebo s placebem. Cílem je odbourat psychické vlivy. Test probíhá ve dvou dnech, většinou
v jednotýdenním intervalu, vždy s jednou sérií kapslí. Kapsle se polykají postupně,
ve stoupající dávce. Polykají se nalačno a zapíjejí se nejlépe vodou.

Vzhledem k tomu, že při potravinovém provokačním testu požijete potravinu, která
obsahuje alergeny, na které můžete být přecitlivělí, při pozitivním testu dojde k rozvoji
alergické reakce. Většinou jde o reakci, kterou jste již zažili. Je třeba počítat
i s nejzávažnějšími příznaky, které mohou vést k selhání oběhu či dýchání. U nemocných,
u kterých je větší riziko závažné reakce, přistupujeme proto k zajištění žíly v loketní jamce
zavedením tzv. braunyly, do které se v případě alergické reakce podají léky.
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Pro Vaši bezpečnost hlaste neprodleně všechny změny zdravotního stavu během testu.

Potvrzuji, že jsem byl(a) svým odborným lékařem … … … … … … … seznámen(a) se
zásadami potravinového provokačního testu a byl(a) jsem upozorněn(a) na možná rizika,
která jsou s testem spojena. Výkon mi byl vysvětlen a byly mi zodpovězeny všechny mé
otázky, a to srozumitelně včetně všech rizik a komplikací. S podáním souhlasím.

V Hradci Králové dne … … … … … v … … … … … hod. … … … … … … … … … …
Podpis pacienta/tky, zákonného zástupce

V Hradci Králové dne … … … … … v … … … … … hod. … … … … … … … … … …
Jmenovka a podpis lékaře
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