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Slovenskí alergiológovia majú k dis-
pozícii prelomovú metódu na určo-
vanie alergií. Ich kolegovia z Česka 
a iných európskych krajín s ňou 

pracujú už dva roky, u nás ju minulý rok 
testovalo niekoľko pracovísk. „Pomocou 
komponentovej diagnostiky sme už vyšet-
rili vyše tucta komplikovaných pacientov,“ 
hovorí MUDr. Martin Lešťan z imunoaler-
giologického centra v Prešove a Sabinove. 
„Novou diagnostikou pomôžeme ťažkým 
potravinovým alergikom i tým, ktorých 
trápi viac alergií naraz. Takisto pacientom 
s anafylaktickými reakciami neznámeho 

Nová diagnostika nepátra len po celých alergénoch 
ako doteraz, ale aj po ich jednotlivých častiach.
Prezradí aj to, či máte alergiu silnú alebo slabú.
Otázka je, kto ju u nás bude robiť a kedy?

Alergie
pod sklíčkom
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pôvodu. Pomocou nej lepšie pochopíme 
molekulovú podstatu pacientových klinic-
kých príznakov, presnejšie odhadneme rizi-
ko možných budúcich reakcií a spresníme 
výber pacientov vhodných na špecifickú 
imunoterapiu.“

Lekári doteraz určovali alergie pomocou 
kožných testov alebo špecifického IgE vy-
šetrenia z krvi. Pri oboch spôsoboch sa po-
užívajú rovnaké alergénové výťažky, ktoré 
obsahujú zmes rôznorodých alergénnych, 
ale aj nealergénnych molekúl. Najmä u po-
travinových alergénov nie sú tieto extrakty 
štandardizované, preto majú rôzne labora-
tóriá rôzne výsledky. „Pri bežných testoch 
často nevieme odlíšiť primárnu precitlive-
nosť od skríženej reaktivity. Nedokážeme 
presne povedať, či ide o alergiu napríklad 
na vlašský orech alebo na brezu, alebo o 
takú, pri ktorej má pacient reakciu na viace-
ro potravín a peľov. Nevieme odhadnúť ani 
možné riziko a vážnosť alergie.“

Nová metóda hľadá konkrétne zložky 
alergénov. Doslova ich rozoberá na mo-
lekuly, preto je oveľa presnejšia. Niektoré 
vyvolávajú u alergika len miernu precit-
livenosť, iné sú nebezpečné, lebo môžu 
spôsobiť anafylaktický šok alebo systémovú 
reakciu. Niektoré sú termostabilné, potravi-
ny teda aj po uvarení ostávajú alergénom, 
ďalšie sú termolabilné, po tepelnej úprave 
svoju alergénnosť stratia. 

Späť do lavíc
Na základe novej diagnostiky vie odborník 
určiť, na ktoré zložky alergénu pacient rea-
guje a aké je jeho riziko. „Každý je jedinečný, 
preto je vynikajúce, ak mu môžeme vypra-
covať profil na mieru a určiť cielenú liečbu,“ 
vysvetľuje imunoalergiológ a neskrýva nad-
šenie: „Znamená to novú éru v diagnostike 
alergií.  Zatiaľ sa jej na Slovensku venuje len 
zopár alergiológov, ale je otázkou času, kedy 
sa rozbehne. Tí odborníci, ktorí s ňou budú 
chcieť pracovať, však musia byť ochotní vrá-
tiť sa do školských lavíc a učiť sa. Sme ako 

detektívi, usilovne pátrame po jednotlivých 
kúskoch, ktoré potom skladáme do ucelenej 
mozaiky.“  Vyšetrenie sa robí z krvi. Alergi-
ológ, ktorý sa na túto diagnostiku špeciali-
zuje, ju pošle na vyhodnotenie do imunolo-
gického laboratória. Ale len do takého, ktoré 
má k dispozícii špeciálny prístroj na analýzu 
alergénov na molekulárnej úrovni. Testova-
nie je drahé, preto je zatiaľ určené len kom-
plikovaným a rizikovým pacientom. n

Adriana FÁBRYOVÁ

novinka

Nemôžem jesť nič?
Klaudiu (20) roky trápili bolesti bru-
cha  a kŕče. Raz s chuťou zjedla marhu-
le a bezlepkové piškóty. Hneď to trpko 
oľutovala. Začala ju svrbieť koža, pálil 
ju jazyk, opuchli jej pery. Klasické testy 
poukazovali na množstvo alergií – na 
roztoče, pele stromov, tráv, obilnín i na 
orechy, paradajku, pšeničnú múku, ka-
kao a ďalšie potraviny. Dievčina musela 
dodržiavať prísnu diétu. S celkom dob-
rým efektom – kým nezjedla koreňovú 
zeleninu, ryžu a sójové mlieko. Po nich 
nasledovali prudké reakcie. Bola zúfalá 
a mala strach dať čokoľvek do úst, lebo 
nevedela, čo vlastne môže jesť a čo nie. 
„Zistili sme, že v skutočnosti je alergická 
len na päť komponentov,“ potešil Klaudiu 
po komponentnej diagnostike MUDr. 
Martin Lešťan. „Alergiu na obilniny, 
orechy, paradajky, pšeničnú múku a ka-
kao sme vylúčili. Smie jesť len šalátovú 
zeleninu, mrkva a zeler sú pre ňu tabu. 
Musí sa vyhýbať ryži a sóji, ktoré mala 
predtým odporúčané v diéte ako náhra-
du za pšeničnú múku. Nemôže si dovoliť 
marhule, zato si môže pochutnať na bros-
kyniach. Vie, ktoré potraviny môže bez 
obáv tepelne upravovať a ktoré nesmie 
konzumovať ani surové, ani varené. 
Nedokážeme jej síce ešte podať cielenú 
molekulovú vakcínu, to je hudba budúc-
nosti, ale zostavili sme jej nový jedálny 
lístok. Nie je taký obmedzujúci a pri jeho 
dodržiavaní má Klaudia šancu čoskoro sa 
vrátiť do normálneho života.“ 
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1. Na každom sklíčku sú štyri biočipy pre 
štyroch pacientov. Biočip obsahuje jednotlivé 
alergénové komponenty.

2. Nanesie sa naň sérum pacienta, ktoré na 
ňom pôsobí asi dve hodiny. Ak sa v sére 
pacienta nachádzajú protilátky proti alergé-
novým komponentom, vzniká reakcia.

3.  Po dvoch hodinách je nevyhnutné všetky ne-
zreagované protilátky, teda celý zvyšok séra, 
vymyť. Potom sa na biočip opäť nakvapká 
protilátka proti špecifickému IgE, ktorá 
sa nechá pôsobiť asi tridsať minút. Označí 
všetky protilátky typu špecifického IgE. Ne-
zreagovaný konjugát sa musí opäť vymyť.

4. Po vysušení sa sklíčko vkladá do skenera, 
ktorý prostredníctvom softvéru vyhodnotí 
výsledok – pozitivitu a negativitu pacienta 
pre každý jeden komponent.

Čo je komponentová 
diagnostika?
Bežne používané metódy na hľada-
nie alergénov sa opierajú o kožné testy 
(prick testy) a vyšetrenie z krvi. Tieto 
testy umožňujú v mnohých prípadoch 
merať iba špecifické IgE proti výťažku 
získanému z prírodného zdroja, ako je 
jablko či búrske oriešky. Každá potravi-
na či iný prírodný zdroj sa však skladá z 
komplexu bielkovín – zložiek – kompo-
nentov. Moderná molekulárna alergioló-
gia posúva diagnostiku alergií dopredu 
práve v tejto oblasti. Vie na molekulo-
vej úrovni stanoviť špecifické IgE aj pre 
jednotlivé bielkovinové zložky alergé-
nov. Vďaka tomu vedia lekári presnejšie 
zistiť, o akú alergiu ide, a majú možnosť 
cielenejšie ju liečiť.  

váš príbeh

V jednom vreci 

Nová diagnostická metóda vám 
povie nielen to, či máte alergiu 
napríklad na arašidy, ale aj to, 
aká je silná. Ak ste alergickí na 
zložku Ara h5, riziko nežiadu-

cich reakcií je nízke a alergie sa nemusíte 
veľmi obávať. Ak vám však z testu vyjde 
Ara h1, 2 alebo 3, musíte pri sebe nosiť 
pohotovostný balíček s adrenalínom a 
dať si veľký pozor na to, čo zjete. „Dote-
raz, pri použití klasických testov, sa tieto 
komponenty nevyšetrovali a všetci pa-
cienti s ľahkou aj ťažkou alergiou boli v 
jednom vreci,“ objasňuje MUDr. Martin 
Lešťan.


