
Alergeny v potravinách  

Simona Bělohlávková 
  

Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ 
IKEM, 14.10.2015 

                               



Simona Bělohlávková 
  

Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ 
IKEM, 14.10.2015 

                               

Potravinová alergie v hysterii …  
7 x jinak 



1. Potravinové alergie – pocit  x  realita 



„Epidemie“ potravinové alergie 

PA trpí 25 000 000 Evropanů 

z toho   5 000 000 dětí 

Výskyt potravinové anafylaxe  

10 x více za posledních 10 let 

Dospělí 30-50 %   všech anafylaxí 

Děti      80-90 %   všech anafylaxí 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XFi5IrkEmxXGaM&tbnid=SYi-5OsEcyJuSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lupinus_albus.JPG&ei=VkSHUcTtJ4SztAb7gYGYAg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNESKl_5YChkUtBN7cczCImMSsaJOA&ust=1367905748167795


Věk lékařem dg. PA    % „potravina vadí“  %  

5 3,3 7,6 

9 4,1 8,8 

13 3,0 9,3 

17 3,7 9,0 

MUDr. J.Kratěnová, RNDr. V.Puklová 
Státní zdravotní ústav 

SZÚ - epidemiologická studie, ČR, 2011 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xCAZfqUNOZtAyM&tbnid=YfvL1FvBCAX46M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jaroslaw.blog.cz/1106/nikdy-nekoncici-boj-o-demokracii-a-dva-vyzkumy-agentury-stem&ei=M7ZUUd7AAoXesgaz7IGQCQ&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNF7-BujmtFG5EA9MjZO99zPZWdQ2g&ust=1364592521353568


2. Reakce na potravinu … alergie ANO či NE 



Nežádoucí reakce na potraviny – dělení 

1. Výskyt možný u všech  
(běžné či větší množství závadné potraviny) 

2. Výskyt možný jen u disponovaných 
(často i malé množství potraviny) 

-farmakologické (biogenní aminy)-scombroid 

-toxické 
-infekční (bakterie, viry, parazité) 
-chemicky aktivní látky 

Nealergická (neimunologická) 
přecitlivělost  - INTOLERANCE 

Alergická (imunologická) přecitlivělost - 
ALERGIE 

IgE mediovaná – IgE protilátky 

Non-IgE mediovaná–T-lymfocyty, eosinofily 

Metabolické – deficit laktázy, HIT (?) 

Farmakologické – ASA senzitivita (aspirin, ovoce) 

 

Psychické příčiny - AVERZE 



 
 
 

14%

80%

3%

3%

zdraví

potravinová alergie
nealergická přecitlivělost

averze

Prevalence potravinové alergie 

5%

8%

87%

zdraví

potravinová alergie

nealergická přecitlivělost

Dospělí: 2-3% (5) 

Děti: 5-7% (8) -více kojenci 



3. Spouštěcí potraviny …statistika funguje… 



kojenci děti dospělí 

mléko mléko arašíd 

vejce vejce stromové o. 

pšenice pšenice ryby  

sója sója mořské plody 

arašíd ovoce 

stromové o. zelenina 

ryby  

mořské plody 

Potravinová alergie – podle věku 



potravina 1.příznaky vývoj 

vejce 6-24 měsíců 75% mizí (7let) 

mléko 0-12 měsíců 76% mizí (5let) 

arašíd 6-24 měsíců perzistující 

20% mizí (5let) 

ořechy 1-7 let, dospělí perzistující 

9% mizí (5let) 

ryby  dospělí perzistující 

pšenice 6-24 měsíců 80% mizí (5let) 

soja 6-24 měsíců 67%mizí(2roky) 

Lack G, NEJM 2008, 359 

Potravinová alergie – navždy ? 



4. Alergie a její projevy …kdy ano a kdy ne 



Kůže 
 

 

-svědění, horkost, erytém, exantém, urtikárie, angioedém 
- ATOPICKÝ EKZÉM  

Dolní cesty  
dýchací 
 

Oči 
 

 

Horní cesty 
dýchací 

 

 

-nosní kongesce, kýchání, chrapot, stridor, laryngeální edém 

-světloplachost, svědění, slzení, konjunktivitida 

-zrychlené usilovné dýchání, dušnost, bronchospasmus, apnoe 
potravinou indukované astma 

KVS 
 

 GIT 
 

 

-tachykardie, hypotenze, arytmie, infarkt myokardu, zástava 

-bolesti hlavy, slabost, závratě, mdloby – akutní 
-poruchy chování, NEPROSPÍVÁNÍ 

Ostatní 
 

 

-OAS, nauzea, zvracení, bolesti břicha – křeče, průjem/zácpa 
-regurgitace („GER), břišní dyskomfort, krev/hlen ve stolici 

Projevy potravinové alergie 



 

mnoho 
různých 
potravin 

ekzém 
(dospělí PA 2-4%) 

chronická 
urtikárie 

(PA 1-4%) 

neuralgie/patie 
myalgie 
artralgie 

vegetativní a 
polyvalentní 

obtíže 

CFS, insomnie 
autismus 

? 

Projevy potravinové alergie 

DIETA NEMÁ EFEKT 



4. Diagnóza …alergolog ano či ne? 



Kožní testy – skin prick test  

 Eliminační testy (diety) 

 Anamnéza 

 Stanovení sIgE -           potravina  
                                         jednotlivé (rekombinantní) alergeny 

 Expoziční testy – otevřené (OC), jednoduše zaslepené, dvojitě  
                                 slepé  placebem kontrolované (DBPCFC) 

Fyzikální vyšetření 

PA a alergolog … co čekat 



 Analýza vlasů, analýza žaludečních šťav 

 Kineziologie  

 Alergen specifické IgG, IgG4, IgA, IgM  

 Elektrodermální test 

 VEGA – změny magnet.pole 

 Biorezonance  

 Iridologie   

Dg potravinové alergie – co nepoužívat 



„Food Detective test jsem koupila svému malému 

vnukovi. O silné alergii na vejce jsme věděli, to také 

test potvrdil. Odhalil však další čtyři, větší i menší 

reakce na další potraviny. S Food Detective se 

pracovalo jedna radost, byla to doslova zábava pro 

celou rodinu. Vůbec nechápu ten zdlouhavý proces 

u lékaře, když je to tak jednoduché. Naše doktorka 

se o testík také zajímala, nic podobného ještě 

neviděla. Tak jsem vám udělala reklamu, protože jsem 

spokojena s tímto výrobkem i s vaším internetovým 

obchodem.“ 
www.prozdravi.cz 



 

 

 



5. Lékař léčí …nebo ne? 



-izolovaná PA- nejsou doporučována 
-podpůrná léčba pruritu u AD, léčba jiného alergického onemocnění (AR, AB) 
-nikoli kauzální léčba 

Antihistaminika, Antileukotrieny, Kromoglykát sodný 

 

Potravinová alergie - terapie 

-výzkum (zejména arašíd, mléko, vejce) 
-tepelně upravené potraviny (vejce, mléko) – u malých dětí  
-k rutinnímu použití nejsou dostupné 

Vakcíny (AIT)  
 

 

-podpůrná léčba AD (?) 
-prevence PA (?) 

Pre/pro/synbiotika  

 
 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Montelukast.svg
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVj89vgjAAhe/9X4SWH4JLzA4zwgwjji0yvCxtqVBsKaGVqn/9jNkOOy07vOR7ly/vkWTd1cmCV2U+kOSMqF0uAQqBB8GBC8PGJQKeD3BaQLpSU+bXfn0Jp6rftEyaMJP5PLsuztvy3FZ+MVVy3eHyrOuPF7nvd5qkhWDp6403E3mHKH/b33ohiCzEfp2L6mPT4RW0IM90YqNtKcon42VFQVAQ1xCnOxS3z1CiRaR91HweukaD1pjhwXWttQ4RqnE05aynzDJ2dOjVtcOMqt6w3riKjPh6vLgCU6MIplyIk3a6ofnL0bOezzrVnEYz6/BRfbMLfAjvCeGPQrKaY88ZONUMj7R1qJIu14//eYS8+J5fO0EURB7xg+AwhySOYfQFOvuNyw&sId=SD4Gqnswwk4Omh-0EKav


6. Dieta …všechno nebo nic ? 



3 mg  

reaguje 7%  



315 sušenek označených „may contain“  
25%  stopy lískových o. 
23%  stopy arašídů 

„může obsahovat stopy“ 

Pele 2007 

Evropa 

254 čokolád označených „may contain“  
75%  stopy lískových o. 
37%  stopy arašídů 



INHALACE 

INGESCE KONTAKT 

      Alergie na potraviny s nízkou prahovou dávkou    
(vdechnutí, dotek) a/nebo systémovými projevy …… 

     RESTAURACE, kde se připravují tyto potraviny (ryby 

– olej, mák – strouhanka)  

     PRODUKTY z potravin v domácnosti   

     PROSTŘEDÍ,  ve kterém se dané alergeny vyskytují   



  Alergie na ryby a mořské plody         

Kazuistika 

               USA, dívka 16 let, Afroameričanka 
 

-anamnéza příznaků rýmy, otoku rtů, jazyka a očí a kopřivky  

do 20 minut po požití krevety 

 

-specIgE – kreveta 14 kU/l,  8 kU/l humr,  15.6 kU/l ryba,  

1.4 kU/l langusta, 0.6 kU/l  krab 

 

-doporučena eliminační dieta bez mořských plodů i ryb 

(vzhledem k pozitivitě specIgE) 

 

-po 6 měsících – opět opakovaně příznaky několikrát do měsíce 

– otok rtů a obličeje s kopřivkou  
 



   USA, dívka 16 let,Afroameričanka 

 

-obtíže pravidelně v pátek, kdy byla ryba 

nebo mořské plody na jídelníčku školní 

jídelny, sama v jídelně NIC nejedla, ale 

byla přítomna v místnosti  

 

-podobné příznaky – při chůzi v obchodě v 

sekci s prodejem ryb a mořských plodů – 

INHALAČNÍ KONTAKT v obou 

případech 

 

…. nosí si do školy nejen vlastní oběd, ale jí 

ho v oddělené  místnosti, do obchodu 

nechodí ….a je bez příznaků 

  Alergie na ryby a mořské plody         

Kazuistika 



7. Legislativa  … pomůže ? 



Alergenní složky v potravinách– značení 

Vyhláška č.113/2005, poslední úprava s platností 
od 13.12.2014 

Povinné značení vybraných 14 alergenů podléhajících legislativě EU – nikoli všechny alergeny 
 
Od 12/14 musí být „jasně a zřetelně označeno“ i na nebalených potravinách a zhotovených 
potravinách (prodej na ulici, školní jídelny, restaurace) 



1. Povinně jsou označovány složky uvedené v příloze 1 …. složky  
neuvedené být označeny nemusí, i když mohou být alergeny 
 
2. Co je stopové množství není stanoveno – musí být posouzeno 
případ od případu podle konkrétního alergenu a konkrétní potraviny 
 
3. Požadavky na označení se nevztahují na nebalené potraviny – neplatí od 12/2014 



www.zssprerov2.cz 



Reakce na potraviny dle věku (při vyšetření) 
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mrkev, rajče, brambor 

mák, sezam 



http://www.csaki.cz/


Děkuji za pozornost 


