
Klinická biochémia s. r. o. Žilina, pracovisko Poprad 
 
 
               V Poprade, 16. 12. 2008 
 

Vec: 
Informácia o rozšírení palety vyšetrení o stanovovanie protilátok v izotypoch IgG 

a IgA proti frakciám kravského mlieka (anti-kazeín, anti-alfa-laktalbumín, anti-beta-
laktoglobulín), proti laktóze, sóji a ovalbumínu (v slepačom vaječnom bielku). 
 
 Protilátky proti frakciám kravského mlieka (IgG, IgA): 
 Alergia na bielkoviny kravského mlieka je najrozšírenejšou alergiou kojencov 
a batoliat. Všeobecne u 60% prípadov sa dokáže alergia sprostredkovaná IgE, ostatné sú non 
IgE reakcie. Klinické príznaky spojené s prijímaním kravského mlieka (KM) do momentu 
zistenia príčiny je vhodné označovať ako neznášanlivosť alebo intolerancia kravského mlieka. 
 KM obsahuje v jednom litri asi 35 g  bielkovín, minimálne 25 proteínových zložiek, 
ktoré môžu vyvolať tvorbu protilátok. Mliečne bielkovinové frakcie sa tradične rozdeľujú na 
kazeínovú a srvátkovú frakciu. Kazeín tvorí 80% z celkového množstva bielkovín 
kravského mlieka (BKM), srvátková frakcia tvorí 20%  a  pozostáva  z  beta-laktoglobulínu 
(7-12%), alfa-laktalbumínu (2-5%), hovädzieho sérového albumínu (1%) a imunoglobulínov 
(2%).  

Za hlavný alergén sa pokladá beta-laktoglobulín (vďaka svojej štruktúre rezistentný 
proti pasterizácii a hydrolýze, ktorý spôsobuje 60-80% alergických prejavov.  Prechádza až 
do materského mlieka, čo vysvetľuje alergiu aj u úplne kojených detí.  

Najmenej antigénny je alfa-laktalbumín, jeho reziduá sa nachádzajú v potravinách 
obohatených laktózou. Môže byť inhalačným alergénom.  

Väčšina pacientov reaguje na viac ako jednu bielkovinovú frakciu.  
 

 Bielkoviny kravského mlieka indukujú humorálnu i celulárnu imunitnú odpoveď. Na 
základe imunologických mechanizmov, resp. prebiehajúceho typu imunologickej reakcie sa 
môžu pacienti s alergiou na BKM rozdeliť do troch skupín: 

1/ s okamžitým typom alergickej reakcie  do niekoľkých minút (potravinový 
alergén stimuluje B-lymfocyty k tvorbe špecifických IgE protilátok), klinický prejav - 
urtikária, vracanie, hnačka, dýchavica, prípadne až anafylaktická reakcia. 

 Poznámka: stanovujeme koncentráciu alergénšpecifických IgE protilátok proti 
bielkovinám kravského mlieka v rámci mix  profilu (protilátky proti kravskému mlieku, alfa-
laktalbumínu, beta-laktoglobulínu, kazeínu). Nachádzajú sa hlavne u pacientov s kožnými a 
respiračnými príznakmi. 

2/ s imunokomplexovou reakciou - symptómy sa prejavujú po 1 - 20 hodinách, ide 
o intoleranciu alebo neznášanslivosť KM, potravinový alergén má za následok tvorbu IgG a 
IgA protilátok a pri nadbytku potravinového antigénu dôjde k väzbe antigénu a protilátok a 
tvorbe imunokomplexov, ktoré aktivujú komplementový systém klasickou cestou, čo vedie k 
zvýšenej permeabilite ciev a infiltrácii neutrofilmi. Klinickými prejavmi sú vracanie a hnačka,  
niekedy s prímesou krvi. 

 Poznámka: stanovujeme protilátky proti bielkovinám kravského mlieka v triede IgG a 
IgA, pozitivita hlavne v triede IgA môže byť pomocným diagnostickým faktorom najmä pri 
GIT symptómoch spôsobených iným ako I. typom alergickej reakcie (pozor na nízku 
koncentráciu celkového sérového IgA, môže byť príčinou falošne negatívych výsledkov 
protilátkovej aktivity v izotype IgA). Odporúčame preto pri týchto vyšetreniach doplniť 
požiadavku o vyšetrenie celkového IgA. 



Do ponuky zaraďujeme stanovovanie protilátok triedy IgG a IgA proti jednotlivým 
bielkovinám KM (anti-kazeín, anti-alfa-laktalbumín, anti-beta-laktoglobulín). 

3/ s oneskoreným typom alergickej reakcie po 24 - 72 hodinách, alergén reaguje s 
efektorovým T-lymfocytom,   dochádza k tvorbe lymfokínov, výsledkom je infiltrácia 
mononukleárnymi bunkami. Klinické prejavy - kožné exémy, prejavy zo strany 
gastrointestinálneho a respiračného systému. 

 
Protilátky proti laktóze (IgG, IgA): 
 
Kravské mlieko patrí do skupiny potenciálnych potravinových alergénov, ktoré 

vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou 
imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Jednou z príčin neznášanlivosti na 
mlieko je intolerancia laktózy. Je prisudzovaná deficitu laktázy – enzýmu, ktorý umožňuje 
resorbovať tento cukor.  

Existujú tri typy deficitu laktázy: vrodený deficit laktázy (príznaky intolerancie sa 
prejavia skoro po narodení), sekundárne znížená aktivita laktázy (pri niektorých črevných 
ochoreniach, napr. celiakia) a primárne znížená aktivita laktázy. Ochorenie sa objavuje 
v dospelosti aj u jedincov, u ktorých nebola v mladosti nájdená neznášanlivosť laktózy. 

 
Protilátky proti ovalbumínu zo slepačieho vaječného bielka (IgG, IgA): 
 
Slepačie vajíčka sú veľmi frekventovanou zložkou potravy. Je známych okolo 40 

rôznych proteínov  z vaječného bielka, ale len tri z nich sú hlavnými alergénmi.  Sú to 
ovalbumín, ovomukoid a ovotransferín.  

Najväčší podiel proteínového komplexu bielka slepačieho vajíčka tvorí ovalbumín, 
a preto má aj najväčší význam z hľadiska vyvolávania alergií u precitlivených jedincov. 
V organizme sa tvoria špecifické protilátky proti ovalbumínu rôznych tried (IgA, IgG, IgE) 
ako u detí, tak u dospelých, navonok sa alergia prejavuje rôznymi symptómami (žalúdočné 
ťažkosti, zvracanie, kŕče, vyrážky, ekzém, opuch tváre, astma a pod.). 

 
Protilátky proti sóji (IgG, IgA): 
 
Vo veľkej miere sa konzumujú produkty zo sójových bôbov ako náhrada za mäso. 

Tým sa do ľudského oganizmu dostáva nový typ rastlinných proteínov – zásobné proteíny 
bôbov a funkčné proteíny – enzýmy a inhibítory trypsínu a chymotrypsínu. Zvláštnu skupinu 
tvoria v sójových bôboch bohato zastúpené glykoproteíny (lektíny). Alergickí pacienti 
vytvárajú individuálne špecifické protilátky proti rôznym proteínom sóje.  

U detí s intoleranciou na kravské mlieko sa často mlieko nahrádza sójovými 
preparátmi, ktoré u citlivých jedincov môžu vyvolať alergické reakcie (žihľavka, astma, 
gastrointestinálne potiaže až anafylaktická reakcia). 

 
Odberové podmienky: vyšetrenie sa robí zo séra, príjem materiálu spolu s vyplnenou 

žiadankou sa preberá denne, požadované vyšetrenie prosíme uviesť v prázdnej kolónke na 
žiadanke 

 
Poznámka: termín od  7. 1. 2009  
         

 


