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DOPORUČENÍ PRO VYŠETŘOVÁNÍ PROTILÁTEK PROTI
POTRAVINOVÝM ANTIGENŮM
Doporučení České i Evropské společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI a EAACI) již
řadu let konstatují, že vyšetření protilátek proti potravinovým antigenům (mléko i jeho složky, sója,
vaječné proteiny) ve třídách IgG a IgA neposkytují prakticky žádné využitelné informace a nedoporučují tato vyšetření provádět.
V souladu s výše uvedeným, kódy těchto vyšetření od ledna 2019 již nefigurují v „Seznamu zdravotních výkonů“ a zdravotní pojišťovny je nehradí. Naše laboratoře budou tato vyšetření provádět pouze do vyčerpání současných diagnostických souprav. Vyšetřování protilátek proti nativnímu gliadinu
IgG a IgA zůstává zatím beze změny, přestože pro diagnostiku celiakie přináší daleko relevantnější
informace stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze a deamidovaným peptidům gliadinu.
1. Pro diagnostiku alergie na bílkoviny kravského mléka lze využít vyšetření protilátek ve třídě
IgE - f2 – kravské mléko a komponenty: f76 – nBos d 4 (mléko, alpha-lactalbumin),
f77 – nBos d 5 (mléko, beta-lactoglobulin), f78 – nBos d 8 (mléko, Casein),
2. Podezření na senzibilizaci na vaječné proteiny nebo sóju je možno ověřit stanovením specifických IgE proti alergenovým extraktům (sója – f14, ovalbumin – f67) nebo proti jednotlivým
komponentám (sója – f353, f431, f432 a ovalbumin – f232). Specifická IgE proti všem citovaným potravinám jsou zároveň součástí širších panelů (potravinový OPTIGEN, Fx5E, ISAC, ALEX)
3. K diagnostice tzv. laktózové intolerance přispívá pouze jediný interpretovatelný laboratorní
test. Jedná se o genetické vyšetření – Laktózové intolerance – metodou PCR – z nesrážlivé
krve EDTA. Pro vyšetření legislativa vyžaduje informovaný souhlas pacienta (ke stažení na
https://prirucka.zuova.cz/prirucka/page/3)
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