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Pracovná skupina pre potravinovú alergiu SSAKI 
 

● Potravinová alergia je reprodukovateľná nežiaduca reakcia na potravinu vyvolaná 

imunologickými mechanizmami. Môže byť IgE-mediovaná (sprostredkovaná 

špecifickými imunoglobulínmi IgE),  non-IgE-mediovaná  (sprostredkovaná antigén 

špecifickými T lymfocytmi) alebo kombinovaná (IgE aj non-IgE mechanizmy). 

● Potravinová intolerancia, na rozdiel od potravinovej alergie, je nežiaducou reakciou 

na potravinu bez imunologického podkladu. Potravinová intolerancia môže byť 

spôsobená napr. toxicitou potravín, farmakologickou aktivitou potravín (obsah aditív, 

biogénnych substancií a podobné) alebo enzymovým defektom (vrodeným alebo 

získaným). Medzi stavy spôsobené enzymovým defektom patrí napr. laktózová 

intolerancia, fruktózová intolerancia, histamínová intolerancia, či neceliakálna 

precitlivenosť na lepok. 

● Základom diagnostiky potravinovej alergie ako aj potravinovej intolerancie je 

podrobná anamnéza s cieľom identifikovania možnej kauzálnej potraviny/alergénu. 

V prípade IgE-mediovanej alergie máme následne k dispozícii kožné prick testy (s 

komerčnými alergénmi či čerstvými potravinovými alergénmi) a vyšetrenie 

špecifických IgE protilátok.  Či už v prípade IgE- mediovanej potravinovej alergie, ako 

aj non-IgE-mediovanej alergie a potravinovej intolerancie je finálne stanovenie 

diagnózy založené na eliminačnom a expozičnom teste. 

● Hoci sa v praxi často stretávame so snahou o využitie stanovenia koncentrácie 

špecifických imunoglobulínov v triedach IgG (prípadne IgG4, IgM a IgA) proti 

potravinovým antigénom, význam tohto vyšetrenia doteraz nebol potvrdený. 

Vyšetrenie týchto protilátok nie je pre diagnostiku potravinovej alergie 

a intolerancie odporúčané žiadnou medzinárodne uznávanou imunologickou 

organizáciou (Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie – EAACI či 

Americká akadémia astmy, alergológie a imunológie - AAAAI). 

● Protilátky iných tried ako IgE sú voči väčšine potravín, resp. potravinovým antigénom 

vo väčšej/menšej miere fyziologicky prítomné. K zvýšeniu koncentrácie špecifických 

protilátok IgG, IgM alebo IgA dochádza v rámci fyziologických reakcií. K zvýšeniu 

dochádza pri expozícii danej potravine, či v prípade navodenia tolerancie. Nie je to 

prejav patológie, ale ide o špecifickú reakciu organizmu, ktorej intenzita závisí od 

intenzity schopnosti tvorby protilátok konkrétneho jedinca. Imunologické vysvetlenie 

súvislosti medzi klinickými príznakmi a koncentráciou protilátok IgG, IgM či IgA v 

sére nie je známe. V žiadnom prípade nemožno tieto výsledky považovať za 

diagnostický nástroj potravinovej alergie či intolerancie, čo sa žiaľ často v praxi 

deje. 

● Tak ako pre využitie stanovenia koncentrácie špecifických protilátok v triede IgG 

(IgG4), IgM a IgA pre diferenciálnu diagnostiku potravinovej alergie nemáme žiadne 

vedecké podklady, podobne ich nemožno využívať ani pri sledovaní efektivity liečby či 
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dietetických opatrení. Doposiaľ neboli zistené korelácie medzi ich koncentráciou v sére 

pacienta a aktuálnymi príznakmi. Nesprávnou interpretáciou môže nastať riziko 

neodôvodneného vylúčenia rôzne širokého spektra potravín zo stravy jedinca, čo 

nezriedka vedie k nebezpečenstvu  karencie dôležitých živín ako aj mikroelementov. 

● Jedinou možnou indikáciou vyšetrenia špecifických IgG4 je sledovanie navodenia 

tolerancie na niektoré alergény či hodnotenie efektu alergénovej imunoterapie. 

Doposiaľ sa však tento druh biomarkeru využíva predovšetkým experimentálne a nemá 

zatiaľ jasne definované postavenie v bežnej klinickej praxi. 
 

SSAKI jednoznačne NEODPORÚČA vyšetrenie špecifických IgG, IgG4, 

IgA a IgM protilátok v diagnostike a manažmente potravinovej alergie 

a intolerancie. Ide o laboratórne vyšetrenie BEZ KLINICKEJ 

RELEVANCIE, ktoré môže viesť k mylným diagnostickým záverom, ktoré 

následne môžu ohroziť pacienta napr. karenciou dôležitých makro- aj 

mikroelementov. 
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