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©MH inšpirované prácou Johansson S.G.O. et al. JACI 2004; 113: 832-6. 

HYPERSENZITIVITA  (PRECITLIVENOSŤ) HYPERSENZITIVITA  (PRECITLIVENOSŤ) 

ALERGICKÁ 
(imunologický mechanizmus dokázaný) 

ALERGICKÁ 
(imunologický mechanizmus dokázaný) 

NEALERGICKÁ 
(imunologický mechanizmus vylúčený) 

NEALERGICKÁ 
(imunologický mechanizmus vylúčený) 

sprostredkovaná IgE sprostredkovaná IgE non-IgE non-IgE 

PARs PARs 

lieky lieky 

xenobiotiká xenobiotiká 

κ & λ 
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reťazce 

κ & λ 

ľahké Ig 

reťazce 

T-bunková: kontaktná 

dermatitída, celiakia 

T-bunková: kontaktná 

dermatitída, celiakia 

eozinofilová: 

gastroenteropatie 

eozinofilová: 

gastroenteropatie 

IgG-sprostredkovaná: 

alergická alveolitída 

IgG-sprostredkovaná: 

alergická alveolitída 

astma, nádcha,  ekzém astma, nádcha,  ekzém 

neatopická neatopická atopická atopická 

alergická 

astma 

alergická 

astma 

alergická 

nádcha 

alergická 

nádcha 

atopický 

ekzém 

atopický 

ekzém 
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Potravinová hypersenzitivita Potravinová hypersenzitivita 

ALERGICKÁ ALERGICKÁ NEALERGICKÁ NEALERGICKÁ 

Sprostredkovaná IgE² Sprostredkovaná IgE² Non-IgE Non-IgE 
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• salicylany, 

• biogénne amíny (histamín, tyramín, serotonín),  

• sulfity, glutamany, 

• farbivá a konzervanty (tartrazín, benzoáty, sorbáty) 

• sladidlá (aspartam) 

potravinová intolerancia 

 

 

potravinová alergia 

Nežiaduce potravinové reakcie 

toxické reakcie netoxické reakcie toxické reakcie toxické reakcie netoxické reakcie netoxické reakcie 

imunitné reakcie 

neimunitné reakcie neimunitné reakcie 

IgE non-IgE 

enzýmové enzýmové 

farmakologické farmakologické 

neidentifikované neidentifikované 
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Funkčné 
potravinové intolerancie 

štruktúrové 
potravinové intolerancie 

netoxické toxické 

imunologické neimunologické 

alergia 
autoimunita 

intolerancie toxíny 

• pažerák: achalázia, striktúra 

• žalúdok: resekcia 

• žlčník: tuková malabsorpcia, 
obštrukčný ikterus 

• pankreas: chronická 
pankreatitída 

• tenké črevo: infekcia, 
divertikul 

• hrubé črevo: IBD, 
divertikulóza, následky 
chirurgie 

• vaskulárne a lymfatické 
choroby: abdominálna 
angína, lymfangiektázie, 
zlyhávanie pravého srdca 

Celiakia 

Psychogénne 
• poruchy 
stravovania 

• somatomorfné 
poruchy 

Infekcie 
• entero-toxické & 
entero-hemoragické 
E.coli 

• lambliáza 

• dysbióza 

• akútna 
intoxikácia 

‐ potravinová 
otrava 

‐ chemické látky 

• chronická 
intoxikácia 

‐ mykotoxíny 

‐chemické látky 

• enzýmové 
• defekty  
transportu 

• farmakologické 
• pseudoalergie 

• idiosynkázia 

IgE 

Non-IgE 

Potravinové intolerancie 

Zopf  Z, et al. Dtsch Arztebl Int 2009; 106(21): 359–70. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0359 

ALERGIA 
HIT 
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Definícia a skratka 

HIT je stav, kedy – podobne ako pri alergii – môže 
dôjsť ku klinickým prejavom z nadbytku histamínu 
(a ďalších biogénnych amínov) v organizme 

Na rozdiel od alergie však spúšťačom nie je 
imunopatologická reakcia, ale metabolicky 
podmienená neschopnosť organizmu odbúrať 
perorálny prísun alebo endogénnu (neimunologickú) 
liberáciu týchto látok 
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Typický pacient dnešných dní... 

žena / muž 18-45 rokov, väčšinou dobre situovaný 

„poslednou dobou som asi alergický na všetko... 

nemôžem nič jesť...“ 

„čokoľvek zjem, tak mi je ťažko,, nafukuje ma, 

mám bolesti brucha, netrávi mi, ... mávam kŕče, 

preženie ma“ 

    (♀: brucho mávam ako v 5 mesiaci...) 

som neprimerane unavený, bolieva ma hlava      

(♀: mávam silnú bolestivú menštruáciu, mykózy) 

+ pruritus, erytém, urtikária, angioedém... 

INTOLERANCIA 
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Mení sa skladba pacientov v ambulanciách KIA 

Menej chodia „klasickí alergici“ 

častejšie ich manažuje všeobecný lekár? 

dostupnosť OTC prípravkov? 

Pribúdajú pacienti s: 

urtikária 

angioedém 

kašeľ (ako jediný prejav) 

dyspepsia 
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Prevalencia alergií u detí 0-17 r. v USA: 

                       1997–1999              2009–2011 

potravinová:      3,4%                     5,1%  

kožné alergie:   7,4%                    12,5% 

respiračné alergie:         ~ 17% ~ 

Trendy vo vývine alergií v USA 
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Trendy vo vývine alergií v USA 

respiračná alergia 

kožná alergia 

potravinová alergia 

• ≈ 20% populácie industrializovaných 
krajín trpí niektorou z foriem 
potravinovej intolerancie 
 

Dtsch Arztebl Int 2009; 106(21): 359–70. 
DOI: 10.3238/arztebl.2009.0359 
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v detskom veku je >> prechodný jav, s vyzrievaním 

imunitného >> postupne vzniká tolerancia 

najvyššia prevalencia  – deti 1,5 - 3 r. 

potravinovou alergiou potvrdenou expozičným testom trpí 

6-8% detí a 1-2% dospelých 

závažná je úmrtnosť na potravinovú anafylaxiu: napr. vo 

Francúzsku takto zomiera až 150 ľudí ročne 

potravinová intolerancia je častejšia ako potravinová 

alergia: u detí je pomer 8:2, u dospelých 7:3 v prospech 

intolerančných reakcií  

Björkstén B. Current Opin in Allergy and Clin. Immunol 2001, 1, 3, 225-227   

Potravinová hypersenzitivita sprostredkovaná IgE 
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vajcový bielok, kravské mlieko, lieskové a iné orechy, 

sója, morské ryby, pšenica, arašidy (95%) 

hlavné potravinové alergény sú glykoproteíny rezistentné 

na teplo, kyseliny a trávenie enzýmami 

problém skrytej alergie – kontaminácia potravín: 

plesňami (citrusové plody, orechy), hmyzom a roztočmi 

(korenie, múka), antibiotikami (kravské mlieko, mäso), 

zvyškami mlieka, orechov, vajca a iných alergénov 

v potravinových produktoch 

veľký problém (pri diagnostike aj prevencii): 

nedeklarované potravinové prímesi a aditíva 

Najvýznamnejšie zdroje potravinových alergénov 
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Kožné 

urtikária / angioedém, kontaktná dermatitída 

atopická dermatitída: 30-40% deti, 20% dospelí 

Orálny alergický syndróm 

Respiračné & spol. 

astma (15-17%), rinitída (vzácne?), otitída (??%) 

GIT – nešpecifické 

kŕče, nauzea, vracanie, hnačka 

dojčenecký vek: neprospievanie 

Anafylaxia 

Typické prejavy potravinovej alergie 
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 hyperkinetický syndróm 

 nespavosť 

 bolesti hlavy, migréna 

 artritída 

 glomerulonefritída 

 enuréza 

 vulvovaginitída 

Atypické prejavy potravinovej alergie 
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Typické klinické prejavy HIT 

Zažívací trakt 
bolesti – kŕče 
plynatosť 
hnačka / průjem 
gastroezofagový reflux 

Koža 
svrbenie / svědění 
červenanie / červenání (flush až erytém) 
žihľavka – kopřivka (urtikária) 
opuchy - otoky (avšak samotný angioedém nie je typický) 
na liečbu refraktérny atopický ekzém 

Horné dýchacie cesty vrátane ústnej dutiny 
svrbenie / svědění a opuch / otok pier / rtů, jazyka, Eustachovej trubice 
kýchanie / kýchání 
vodový výtok z nosa a zahlienenie / zahlenění 
opuch / otok sliznice - plný nos, sklon k nadužívaniu dekongestív 
kašeľ / kašel 
zhoršený priebeh alergickej rinitídy, vazomotorická rinitída 

Dolné dýchacie cesty 
kašeľ / kašel, piskoty 
zhoršený priebeh astmy / průběh astmatu 

Kardiovaskulárny systém: 
bolesti hlavy, migrény 
kolísavý krvný tlak 
búšenie srdca - palpitácie, poruchy srdcového rytmu 
závraty 

Iné 
chronická únava 
bolestivá menštruácia 
nervozita, poruchy spánku (nespavosť) 
úzkosť, panická porucha, depresie 
opakované aborty 
symptómy HIT pri IBD (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) 
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komplikovaná a nejednoznačná... 

 „zlatý štandard“: dvojito slepý placebom kontrolovaný 

expozičný test (bežná prax: otvorené elimin./exp. testy) 

 prick test (s čerstvými potravinami > komerčný) 

 špecifické IgE (extrakty, komponetny, cut-off) 

 bazofilové-testy, LTT 

 negatívny test nevylučuje, pozitívny nepotvrdzuje... 

 nejestvuje spoľahlivá in vivo či in vitro diagnostická 

metóda potvrdzujúca / vylučujúca potravinovú 

precitlivenosť 

Diagnostika 
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zistená senzibilizácia môže byť paralelná, bez 

súvislosti s potravinovou reakciou – preto sa v 

praxi využívajú: 

Diagnostika 
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Epidemiologický prieskum potravinovej alergie 

na Slovensku 

Hrubiško M, Waldecker M. 

Klinická imunológia a alergológia 2005;15(2):10-14. 

 

 140 odborných ambulancií 

- 90 KIA (z nich 22 PED, celkovo pediatri = 16%) 

- 50 GE 

 celkový počet vyšetrených pacientov: 41606 

Epidemiologický prieskum potravinovej alergie 

na Slovensku 

Hrubiško M, Waldecker M. 

Klinická imunológia a alergológia 2005;15(2):10-14. 

 

 140 odborných ambulancií 

- 90 KIA (z nich 22 PED, celkovo pediatri = 16%) 

- 50 GE 

 celkový počet vyšetrených pacientov: 41606 
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po poučení trénovaným personálom lekár obdržal 

dotazníky, ktoré vypĺňal v určitom časovom¹ intervale 

spolu s pacientom u ktorého predpokladal potravinovú 

alergiu  

z pomeru počtu vyplnených dotazníkov² a celkového 

počtu vyšetrených pacientov sa získal údaj 

o predpokladanom výskyte potravinovej alergie 
 

¹zvyčajne išlo o jeden „odambulovaný“ mesiac 

² po vyradení nehodnotiteľných 

po poučení trénovaným personálom lekár obdržal 

dotazníky, ktoré vypĺňal v určitom časovom¹ intervale 

spolu s pacientom u ktorého predpokladal potravinovú 

alergiu  

z pomeru počtu vyplnených dotazníkov² a celkového 

počtu vyšetrených pacientov sa získal údaj 

o predpokladanom výskyte potravinovej alergie 
 

¹zvyčajne išlo o jeden „odambulovaný“ mesiac 

² po vyradení nehodnotiteľných 

 Hrubiško M, Waldecker M. Epidemiologický prieskum potravinovej alergie 

na Slovensku. Klinická imunológia a alergológia 2005;15(2):10-14. 
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Celkový počet vyšetrených pacientov  41 606 

Počet pacientov s potravinovou alergiou 814 

Výskyt potravinovej alergie 1,96% 

Priemerný vek  29 rokov 

Podiel pacientov s potravinovou a. do 15 rokov 31% 

Najnižší vek pediatrických pacientov 6 mesiacov 

Muži – počet / [%] 288 / 35,38 % 

Výskyt potravinovej alergie u mužov 0,69 % 

Priemerný vek mužov 26,5 rokov 

  - najstarší pacient 81 rokov 

Ženy – počet / [%] 526 / 64,62 % 

výskyt potravinovej alergie u žien 1,26 % 

Priemerný vek žien 31,5 rokov 

  - najstaršia pacientka 77 rokov 

 Hrubiško M, Waldecker M. KIA 2005;15(2):10-14. 
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Symptómy, diagnózy      – poradie všetkých –  [%] 

1. Urtikária, angioedém 56,14 

2. Rinitída 54,80 

3. Atopický ekzém* 43,36 

4. Konjunktivitída 38,70 

5. Orálny alergický syndróm 36,12 

6. Astma 26,60 

7. Tenezmy, kŕče, koliky 22,11 

8. Aftózna stomatitída 20,30 

9. Hnačky 18,06 

10. Chudnutie, neprospievanie, malabsorbcia 16,83 

11. Pyróza, GER 12,53 

12. Nauzea, vracanie 11,30 

14. Anafylaxia 5,77 

* AE aj v anamnéze 

 Hrubiško M, Waldecker M. KIA 2005;15(2):10-14. 
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 Hrubiško M, Waldecker M. KIA 2005;15(2):10-14. 
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Zhodnotenie rutinných diagnostických postupov 

Najčastejšie:  eozinofily v krvi a celková hladina IgE 

Pozitívny eliminačne–expozičný test iba v 40 % ukazuje, že 

nie všetky prípady považované za potravinovú alergiou ňou 

aj skutočne sú; súčasne to poukazuje na nešpecifickosť 

parametrov ako je eozinofília a celkové IgE 

Najtesnejšie s výsledkom eliminačne-expozičného testu 

koreluje nález šIgE, čo naopak poukazuje na pomerne 

vysokú špecifickosť tohto parametra 

Prick test sa ukazuje ako senzitívnejší, na druhej strane je 

pravdepodobne zaťažený vyšším výskytom falošne 

pozitívnych výsledkov, špecifickosť je teda oproti šIgE nižšia 

Najčastejšie:  eozinofily v krvi a celková hladina IgE 

Pozitívny eliminačne–expozičný test iba v 40 % ukazuje, že 

nie všetky prípady považované za potravinovú alergiou ňou 

aj skutočne sú; súčasne to poukazuje na nešpecifickosť 

parametrov ako je eozinofília a celkové IgE 

Najtesnejšie s výsledkom eliminačne-expozičného testu 

koreluje nález šIgE, čo naopak poukazuje na pomerne 

vysokú špecifickosť tohto parametra 

Prick test sa ukazuje ako senzitívnejší, na druhej strane je 

pravdepodobne zaťažený vyšším výskytom falošne 

pozitívnych výsledkov, špecifickosť je teda oproti šIgE nižšia 

 Hrubiško M, Waldecker M. KIA 2005;15(2):10-14. 
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Stanovisko k vyšetrovaniu šIgG 

šIgG voči potravinám sa môžu  v rámci fyziologických 

procesov - o.i. ~ od frekvencie a intenzity kontaktu danej 

potravine, môže ísť o prejav navodenia tolerancie... 

Sú veľké interindividuálne rozdiely aj u jedincov bez prejavov, 

~ od aktuálnej priepustnosti čreva, individuálnej i.o.  

Potravinová intolerancia diagnostikovaná pomocou 

eliminačnej/expozičnej diéty vychádzajúcej zo stanovenia 

šIgG býva prechodná, diéta by mala byť iba niekoľko-

mesačná (max. 1-2 r.). 

šIgG voči potravinám sa môžu  v rámci fyziologických 

procesov - o.i. ~ od frekvencie a intenzity kontaktu danej 

potravine, môže ísť o prejav navodenia tolerancie... 

Sú veľké interindividuálne rozdiely aj u jedincov bez prejavov, 

~ od aktuálnej priepustnosti čreva, individuálnej i.o.  

Potravinová intolerancia diagnostikovaná pomocou 

eliminačnej/expozičnej diéty vychádzajúcej zo stanovenia 

šIgG býva prechodná, diéta by mala byť iba niekoľko-

mesačná (max. 1-2 r.). 

 EAACI, ESPHAGAN, EAGEN...; Fuchs M, et al. Potravinová alergie a intolerance, Mladá fronta 2016. 
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Funkčné 
potravinové intolerancie 

štruktúrové 
potravinové intolerancie 

netoxické toxické 

imunologické neimunologické 

alergia 
autoimunita 

intolerancie toxíny 

• pažerák: achalázia, striktúra 

• žalúdok: resekcia 

• žlčník: tuková malabsorpcia, 
obštrukčný ikterus 

• pankreas: chronická 
pankreatitída 

• tenké črevo: infekcia, 
divertikul 

• hrubé črevo: IBD, 
divertikulóza, následky 
chirurgie 

• vaskulárne a lymfatické 
choroby: abdominálna 
angína, lymfangiektázie, 
zlyhávanie pravého srdca 

Celiakia 

Psychogénne 
• poruchy 
stravovania 

• somatomorfné 
poruchy 

Infekcie 
• entero-toxické & 
entero-hemoragické 
E.coli 

• lambliáza 

• dysbióza 

• akútna 
intoxikácia 

‐ potravinová 
otrava 

‐ chemické látky 

• chronická 
intoxikácia 

‐ mykotoxíny 

‐chemické látky 

• enzýmové 
• defekty  
transportu 

• farmakologické 
• pseudoalergie 

• idiosynkázia 

IgE 

Non-IgE 

Potravinové intolerancie - 
- optimálny postup pri dominujúcich gastrointestinálnych problémoch 

Zopf  Z, et al. Dtsch Arztebl Int 2009; 106(21): 359–70. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0359 



Anamnéza 

Vyšetrenia: 
• dychové testy (laktóza, sorbitol, fruktóza, glukóza) 
• mikrobilogické vyšetrenie stolice (baktérie, kvasinky, vírusy, parazity) 
• elastáza v stolici 
• vyšetrenie séra: KO, FW, CRP, IgG-A-M-E, šIgE, TTGA, lipáza, amyláza, pečeňové testy, 
bilirubín, Vitamín D, parathormón 
• vyšetrenie moču: 5HIES, metylhistamín 
• ďalšie vyšetrenia: chromogranín, NSE...  

Suspektná štruktúrová príčina 

• gastro-ileo-skopia 
• kolonoskopia 
• MRI, kontrastné vyš. CT, PET-CT 
• ERCP  
• USG s provokáciou mastným jedlom 
• Doppler abdominálnych ciev 

Suspektná funkčná príčina 
 imunitné reakcie I.-IV. typu 

• kožné testy: prick -odčítanie aj o 24-48 h,  
                         epikutánny  
• šIgE 
• C3, C4, CH50, C1-q... 
• imúnne komlexy  
• mediátory (metylhistamín, cytokíny) 
 

• orálny provokačný test 
• endoskopická alergologická diagnostika 
 

• eliminačný test 

Zopf  Z, et al. Dtsch Arztebl Int 2009; 106(21): 359–70. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0359 
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Vlastné skúsenosti 

Pravdepodobnosť diagnózy HIT zvyšuje súčasný výskyt viacerých 
histamínových príznakov („mozaika“) 

Jednotlivý / izolovaný prejav  dg. HIT je nepravdepodobná 

Treba stanovovať funkčnú aktivitu DAO;  cave: závisí od mnohých 
premenných (zdravie / choroba, potrava, prívod vitamínu C a B6) 

Diéta sa pri intoleranciách „na 100%“ ťažko dodržiava, preto 
neraz potrebujeme komplexný prístup, vrátane kombinovanej 
farmakoterapie 

ĎALŠIE INTOLERANCIE 



Zopf  Z, et al. 2009 
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Potravinová alergia & intolerancia 

1. Pacienta treba vyšetriť za účelom vylúčiť / potvrdiť 
imunologicky sprostredkované ochorenie (PA)  

2. V prípade že je imunitne sprostredkovaná 
precitlivenosť / intolerancia nepravdepodobná, 
pacienta by sa mal ujať gastroenterológ? 

3. Treba hľadať priestor na dialóg s kolegami, osvetu 
robiť medzi dermatológmi (L20, L50), ORL (J30), 
pneumológmi (J45), neurológmi (migréna...) 

4. Potrebný je multidisciplinárny prístup, spolupráca 

TREBA PAMÄTAŤ, ŽE OKREM IGE A NON-IGE 
IMUNITNÝCH POTRAVINOVÝCH REAKCIÍ EXISTUJE 

CELÝ RAD ENZÝMOPATIÍ, PRIČOM HIT JE IBA 
ŠPIČKOU ĽADOVCA... 

TREBA PAMÄTAŤ, ŽE OKREM IGE A NON-IGE 
IMUNITNÝCH POTRAVINOVÝCH REAKCIÍ EXISTUJE 

CELÝ RAD ENZÝMOPATIÍ, PRIČOM HIT JE IBA 
ŠPIČKOU ĽADOVCA... 
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Manažment pacienta s potravinovou alergiou / intoleranciou 

1. Diéta 

2. H1-antihistaminiká profylakticky 

3. Substitúcia enzýmov 

4. Perorálny kromoglykát sodný 

5. LTRA 

6. Kortikosteroidy iba ako prvá pomoc, krátkodobo 




