
Komponentová diagnostika 

 Poznatky o molekulárnej štruktúre alergénov určujú nové trendy v diagnostike 

a liečbe alergických ochorení. Alergény sú definované prevažne ako látky proteínového alebo 

glykoproteinového charakteru. Alergénmi však môžu byť aj látky nebielkovinového 

charakteru, ako sú sacharidy, lipidy a anorganické látky. Z klinického hľadiska alergény 

delíme na hlavné a vedľajšie. Medzi alergénmi môže dochádzať k skríženej reaktivite, ktorá 

závisí od ich chemického zloženie a biologickej funkcie. Pri natívnych proteínoch môžu ich 

peptidové epitopy vykazovať veľkú variabilitu v závislosti od rozdielov v aminokyselinových 

sekvenciách. Práve pre túto variabilitu je nepravdepodobné, že by dochádzalo k skríženej 

reakcii medzi nehomologickými proteínmi, alebo medzi podobnými proteínmi 

pochádzajúcich z veľmi vzdialených príbuzných druhov. Rovnakú variabilitu aká je 

u peptidových epitopoch nevykazujú sacharidové epitopy. Z tohto dôvodu je bežná skrížená 

reakcia medzi nehomologickými alergénmi a to dokonca aj medzi veľmi vzdialenými 

nepríbuznými druhmi (napr. medzi rastlinami a bodavým hmyzom). Veľmi jednoduchú 

štruktúru podobnú celému radu príbuzných i vzdialených rastlinných epitopov majú 

sekvencie aminokyselín profilínu. Preto špecifické protilátky proti profilínu v triede IgE 

vykazujú vysoký stupeň skríženej reaktivity na rôzne druhy rastlinnej potravy.  

Alergénové komponenty delíme na dve veľké skupiny. Prvú skupinu predstavujú tzv. natívne 

komponenty označené symbolom „n“, ktoré sú buď rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. 

Do druhú skupinu patria synteticky pripravené komponenty označené symbolom „r“.  

V súčastnosti môžeme alergénové komponty rozdeliť do nasledujúcich proteínovych skupín: 

- PR-10 proteíny 

- nešpecifické proteíny pre prenos lipidov (nsLPTs) 

- profilíny 

- zásobné proteíny 

- krížovo reagujúce karbohydrátové determinanty (CCD) 

 

PR-10 proteíny (pathogenesis-related protein 10) 



 Sú to tepelne labilné proteíny, ktoré sú primárne lokalizované v dužine ovocia. 

Potraviny, ktoré ich obsahujú sú po varení a tepelnej úprave tolerované. Najčastejším 

lokálnym klinickým prejavom je orálny alergický syndróm. Bežné alergické reakcie na ovocie 

a zeleninu sú najčastejšie u obyvateľov severnej Európy. Hlavnou alergénovou komponentov 

tejto skupiny je komponenta Bet v 1, ktorá sa vyskytuje v pele brezy. Proteíny homologické 

s Bet v 1 sú veľmi rozšírené v rastlinnej ríši. S tohto dôvodu u pacientov s alergiou na peľ 

brezy je často pozorovaná potravinová alergia, ktorá sa dá vysvetliť práve skrížene 

reagujúcimi protilátkami na homologické proteíny s Bet v 1 v rôznych potravinách.  50 až 90 

% alergikov na peľ brezy má aj potravinovú alergiu, ktorá úzko súvisí s orálnym alergickým 

syndrómom pri zjedení lieskových orechov, jabĺk, broskyne, čerešne. Klinicky sa citlivosť 

môže vyskytnúť aj pri konzumácií iných potravín (zeler, mrkva, sója, arašid). Tepelnou 

úpravou sa ničí len trojrozmerná molekulárna štruktúra, ktorá je dôležitá pre väzbu na IgE 

molekuly pri akútnej alergickej reakcii. Táto zmena nemá vplyv na lineárne peptidy, ktoré sú 

dôležité pre oneskorenú fázu bunkových reakcií. Tento mechanizmus vysvetľuje, prečo sú 

hladiny IgE protilátok na peľové alergény vysoké aj mimo peľovej sezóny. 

Nešpecifické proteíny pre prenos lipidov,  nsLPTs (non-specific lipid transfer proteins) 

 Tieto proteíny sú veľmi stabilné malé molekuly, ktoré sa nachádzajú v rastlinách. 

Primárne sú lokalizované v šupkách ovocia a zeleniny. Sú stabilné voči teplote ale aj 

tráviacim enzýmom. Alergickú reakciu môže vyvolať aj konzumácia spracovanej varenej 

stavy. Primárne LTP alergia bola popísaná na broskyne, čerešne a jablká, ale tiež aj na 

lieskové orechy. Závažné klinické symptómy na báze IgE protilátok proti nsLPTs boli popísané 

aj u potravín, medzi ktorými sa zatiaľ nenašla žiadna súvislosť (napr. kukurica, arašidy, 

jačmeň, hrozno, kapusta a ďalšie).  Vzhľadom na svoju odolnosť voči tráviacim enzýmom je 

dôležitou charakteristikou nsLTP to, že ich molekuly nie sú poškodené alebo deštruované 

a teda sú imunologicky funkčné v tráviacom trakte a môžu tak vyvolať závažnú systémovú 

alergickú reakciu ako anafylaxia, žíhľavka, angioedém alebo astmu. Chemická stabilita nsLTP 

je zodpovedná za to, že pacienti majú prejavy alergie aj po konzumácii spracovanej šťavy, 

alebo varených potravinách. Menej alergických príznakov u pacientov sa môže dosiahnuť 

konzumáciou ošúpaného ovocia, nakoľko sa primárna alergénová zložka nsLTP vyskytuje 

v šupke ovocia alebo zeleniny. Riziko klinických príznakov je závislé od koncentrácie IgE 

protilátok proti nsLTP. 



Profilíny 

 Sú malé molekuly v cytoplazme jadrových buniek a zapájajú sa do funkcie 

intracelulárnych fibríl buniek. Rastlinné profilíny sú popísané ako malé peľové alergény 

väčšiny rastlín a alergény potravín, pričom sa vyznačujú veľkou homológiou a krížovou 

reaktivitou so vzdialene príbuznými druhmi. Prevalencia sa zvyšuje až na 55 % u pacientov 

s polyvalentnou peľovou alergiou, v ktorej dominuje peľ tráv. Profilíny sú dôležitou 

alergénovou zložkou paliny, ambrózie. Pri niektorých potravinových alergiách bola zistená 

vysoká prevalencia senzibilizácie (napr. alergia na zemiak, mrkvu, zeler, pohánku, papriku, 

melón, banán, citrusové plody a paradajky).  

Zásobné proteíny 

 Predstavujú heterogénnu skupinu proteínov, ktorú delíme na dve rôzne podskupiny, 

a to cupíny a prolamíny. Toto rozdelenie je na základe rozdielnej sedimentačnej rýchlosti. 

Globulíny s 7/8S a 11S patria k cupínom a albumíny s 2S patria zase k prolamínom. Tieto 

zásobné proteíny sú lokalizované v semenách, orechoch a jadrách. Patria k ich dominantným 

alergénom. Senzibilizácia zásobnými proteínmi je významná pri alergii na arašid, sóju, 

orechy, rôzne semená a obilniny. Zásobné proteíny sú stabilné voči teplu ale aj voči tráviacim 

enzýmom. U viac ako polovice alergikov na arašid bola popísaná senzibilizácia aj na orechy. 

U ľudí s alergiou na arašid od detstva je riziko klinických príznakov závislé od hladiny 

špecifických IgE protilátok. V poslednej dobe sa rozsiahlymi štúdiami dokázalo, že 

u pacientov s alergiou na arašid prevažovala komponenta Ara h 2 a menej bola zastúpená 

komponenta Ara h 1 a Ara h 3.  

Krížovo reagujúce karbohydrátové determinanty (Cross-reactive Carbohydrate 

Determinant), CCD 

 Jedná sa o glykoproteíny vyskytujúce sa v rastlinách a bezstavovcoch. Vo svojej 

molekule nesú sacharidy s uhľovodíkovými determinantami, ktoré neexistujú u cicavcov. 

Tieto determinanty sú pre človeka cudzími epitopami a preto sú vysoko imunogénne, čím 

môžu vyvolať tvorbu špecifických IgE protilátok. Na základe väzby sacharidu na proteín 

delíme tieto glykoproteíny na N-glykoproteíny, O-glykoproteíny, C-glykoproteíny 

a fosfoglyskoproteíny. Najviac sú preskúmané dva uhľovodíkové determinaty na fruktózu 

alebo xylózu viazaný N-glykán, ktorý sa vyskytuje u rastlín a bezstavovcov, nenachádza sa 



u cicavcov, čo vysvetľuje vysoký stupeň skrížených reakcií. Špecifické IgE protilátky proti ním 

sa označujú ako anti-CCD. Senzibilizácia proti CCD je veľmi málo a zriedkavo spojená 

s klinickými príznakmi. U veľmi malého percenta pacientov môže dôjsť k závažnej alergickej 

reakcii (pacienti s alergiou na zeler, paradajku, cuketu). Dôležitým faktorom pre klinický 

význam protilátok IgE CCD je, či sú alergénové komponenty monovalentné alebo 

polyvalentné. Ak je alergénová komponenta monovalentná nemôže nastať tzv. premostenie 

anti-IgE CCD viazaných na žírnych bunkách. Ak však ide o polyvalentnú komponentu pri 

ktorej existuje IgE odpoveď  na iné proteínové determinaty, tak môže dôjsť k premosteniu 

a uvoľneniu histamínu a tým teda aj k vzniku klinických príznakov.  

Spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Žilina vo svojom imunologickom laboratóriu ponúka 

v rámci diagnostiky alergií širokú paletu monokomponentov, ktoré stanovuje na analyzátore 

Phadia ImmunoCAP250. 


