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Diagnostika alergie na jed Hymenopter

The diagnostics of Hymenoptera venom allergy
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SOUHRN
Alergie na jed blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) patří zejména v dospělém věku mezi nejčastější příčiny anafylaxe. Pro její potvrzení máme 
v současné době k dispozici širokou paletu diagnostických testů. Nicméně i při využití těchto testů nám zkřížená reaktivita mezi jedy, zejména 
v případě nejasné anamnézy, cestu ke stanovení správné diagnózy mnohdy znesnadňuje. Diagnostika alergie na jed Hymenopter tak stále zůstává, 
i přes veškeré pokroky, výzvou. Cílem tohoto článku je shrnout nejnovější poznatky o diagnostických možnostech alergie na včelí a vosí jed. 
Největší pozornost je věnována molekulární diagnostice, která zaznamenala v posledních letech největší rozvoj.
Klíčová slova: alergie na blanokřídlý hmyz, anafylaxe, zkřížená reaktivita, molekulární diagnostika, test aktivace bazofilů

SUMMARY
Hymenoptera venom allergy, especially among adults, is one of the most common causes of anaphylaxis. Now we have a wide spectrum of 
diagnostic tools to confirm it. However, even with the use of these tests, cross-reactivity between venoms, especially in case of unclear clinical 
history, often makes it difficult to determine the correct diagnosis. The diagnostics of Hymenoptera venom allergy is still a challenge, despite 
all the advances. This article aims to summarize the latest findings on the diagnostic possibilities of bee and wasp venom allergy. The greatest 
attention is focused on molecular diagnostics, which has shown the greatest development in recent years.
Keywords: Hymenoptera venom allergy, anaphylaxis, cross-reactivity, molecular diagnostics, basophil activation test

Úvod

Poslední doporučení Evropské akademie alergologie 
a klinické imunologie (EAACI) týkající se diagnostiky aler-
gie na jed blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) bylo publi-
kováno v roce 2005 (1). Přestože došlo v posledních letech 
v této oblasti k mnoha pokrokům, zůstávají základní pilíře 
tohoto doporučení stále v platnosti. Jak indikace k provedení 
diagnostických testů, tak i základní spektrum vyšetřovacích 
metod jsou stejné. Avšak zatímco některé metody se v běž-
né klinické praxi dostávají do pozadí, jiné jsou díky svému 
rozvoji, a tudíž většímu přínosu, upřednostňovány. Cílem 
tohoto článku je shrnout aktuální poznatky o diagnostických 
možnostech alergie na jed Hymenopter. Vzhledem k tomu, 
že se v našich geografických podmínkách stále nejčastěji se-
tkáváme s alergickými reakcemi po bodnutí včelou z čeledi 
Apidae (včelovití) a vosou, případně sršní, z čeledi Vespidae 
(sršňovití) je naše sdělení věnováno diagnostice alergie na 
tyto druhy hmyzu. Největší pozornost je věnována mole-
kulární diagnostice, která zaznamenala v posledních letech 
největší rozvoj.

Indikace a načasování vyšetření

Nejčastější klinickou manifestací alergie na hmyzí jed 
jsou velké lokální a systémové reakce po bodnutí. Zatímco 

jakákoliv proběhlá systémová reakce po bodnutí hmyzem 
je nadále jasnou indikací k provedení diagnostických testů, 
velké lokální reakce mezi jednoznačné indikace stále nepatří 
(1). Rozlišení mezi lokální a systémovou alergickou reakcí 
po bodnutí je tudíž zcela zásadní pro další nejenom diagnos-
tický, ale i terapeutický postup. Dle současně platných dopo-
ručení jsou pro diagnostiku alergie na hmyzí jed indikováni 
pouze pacienti s anamnézou proběhlé systémové reakce po 
bodnutí a pouze těm z nich, kterým je potvrzena IgE senzi-
bilizace k včelímu a/nebo vosímu jedu, je ve většině případů 
indikována imunoterapie příslušným hmyzím jedem (VIT) 
(2). Důvodem, proč nejsou diagnostické testy jednoznačně 
indikovány i u lokálních reakcí, je pravděpodobně nízké 
riziko (5–15 %, dle posledních prací dokonce pouze do 7 %) 
rozvoje následné systémové reakce u těchto pacientů (3, 4). 
Tudíž i v případě potvrzení senzibilizace k hmyzímu jedu, 
která je navíc u pacientů s lokálními reakcemi velmi častá 
(až u 80 % pacientů) (1), nejsou tito pacienti momentálně 
indikováni ani k následné VIT (2) a dle aktualizovaných 
doporučení z roku 2016 ani k vybavení autoinjektorem 
(5). Důvodem, proč diagnostické testy neprovádět ani ji-
ným osobám (např. osobám s obavou z rozvoje reakce na 
základě zpráv v médiích, osobám s rodinnou anamnézou 
systémové reakce nebo dokonce jako screeningové vyšet-
ření populace), je velmi vysoká prevalence asymptomatické 
senzibilizace k hmyzím jedům v populaci. Ta je u dospělých 
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velmi častá, pohybuje v rozmezí od 9,3 % až do 28,7 %. 
Naštěstí riziko rozvoje systémové reakce u asymptomaticky 
senzibilizovaného jedince je velmi nízké (5,3 %) (6). Potvr-
zená senzibilizace k hmyzímu jedu u pacienta bez předcho-
zí anamnézy systémové reakce by tudíž vedla k neopod-
statněné stigmatizaci vyšetřovaného jedince a k možným 
diagnosticko-terapeutickým rozpakům indikujícího lékaře, 
neboť asymptomatická senzibilizace jednoznačně není indi-
kací k preskripci adrenalinového autoinjektoru ani indikací 
k imunoterapii (2, 5).

Kromě správné indikace k provedení je důležité i správné 
načasování diagnostických testů. Dle stávajícího doporučení 
se testy s ohledem na možnou refrakterní periodu provádějí 
s odstupem minimálně 2 týdnů od reakce. V případě nega-
tivity testů je třeba u pacientů s přesvědčivou anamnézou 
systémové reakce vyšetření opakovat za 1–3 měsíce (1, 5).

Diagnostické metody

Kožní testy
Kožní testy jsou stále diagnostickým testem první vol-

by. Jsou rychlé, jednoduché a finančně nenáročné. K jejich 
provedení se používají komerčně dostupné, čisté standardi-
zované extrakty hmyzích jedů. Testy se provádějí „stupňo-
vitě“, což znamená postupnou testaci s jedy ve vzestupné 
koncentraci až do dosažení pozitivního výsledku testů či do 
dosažení doporučené maximální koncentrace testu. Testace 
se obvykle zahajuje prick testy s extrakty včelího a vosího 
jedu o koncentraci 100 μg/ml (u rizikových pacientů lze 
testaci zahájit koncentrací 10 μg/ml), v případě negativity 
se pokračuje testací s jedy o koncentraci 300 μg/ml (Solup-
rick SQ, ALK – Abello). V případě negativity prick testů se 
doplňují intradermálními testy, které se opět provádějí „stup-
ňovitě“ do dosažení pozitivního výsledku. Intradermální tes-
tace je obvykle zahajována s jedy (0,02 ml) o koncentraci 
0,001 μg/ml, v případě negativity testujeme postupně dále 
s jedy o koncentraci 0,01, 0,1 a 1 μg/ml. Pokud jsou testy 
i v této koncentraci negativní, dále již netestujeme a testaci 
ukončujeme. Vyšší koncentrace jedů se k intradermální tes-
taci nedoporučují pro možnost vyvolání falešně pozitivní 
reakce. K intradermálním testům se používají jiné preparáty 
než k prick testům. Jedná se o extrakty hmyzích jedů ředěné 
albuminem, bez obsahu glycerolu. Tyto preparáty (Pharmal-
gen, ALK-Abello; Venomil, Bencard Allergie; Venomenhal, 
HAL Allergy) nejsou v ČR bohužel registrovány a jejich po-
užití tak podléhá hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. 
Kožní testy (včetně intradermálních) jsou považovány za 
bezpečné, dokonce byla doložena i bezpečnost simultánního 
testování všech koncentrací hmyzích jedů současně (7, 8). 
Přesto simultánní testování zatím není i přes deklarovanou 
bezpečnost obecně doporučeným postupem, standardním 
postupem zůstává testování „stupňovité“. Přestože je do-
plnění intradermálních testů součástí doporučení EAACI 
a výrazně zvyšuje senzitivitu kožních testů s hmyzími jedy 
(z 67–74 % až k 95–98 %) (1, 9), je jejich provádění v ČR 
neprávem opomíjeno. Hlavním důvodem je pravděpodobně 
aktuálně horší dostupnost preparátů určených k jejich pro-
vedení a nutnost následného hlášení použití jakožto neregis-
trovaného léčivého přípravku.

Vyšetření specifického IgE k extraktům hmyzích jedů
Původní laboratorní metodou užívanou k detekci specific-

kých IgE protilátek byl RAST (Radio Allergo Sorbent Test). 
V současnosti se však běžněji užívá řada neradioaktivních 
metod z něj odvozených. Pro diagnostiku alergie na hmy-
zí jed jsou nyní nejčastěji užívané systémy ImmunoCAP 
a Immulite. Tyto systémy se mezi sebou liší v metodice sta-
novení (stanovení IgE protilátek k alergenům na pevné fázi 
v případě ImmunoCAPu, případně v tekuté fázi v případě 
Immulitu), nicméně senzitivita stanovení specifických IgE 
protilátek oběma systémy je vysoká, blížící se senzitivitě 
intradermálních testů (9–12). Stejně jako v případě kožních 
testů vyšetřujeme obvykle specifické IgE protilátky k vče-
límu i vosímu jedu současně. Toto vyšetření je vzhledem 
k velmi vysoké podobnosti vosího a sršního jedu (cca 95% 
sekvenční homologie) ve většině případů plně dostačující 
i u pacientů s anamnézou alergické reakce po bodnutí sršní. 
Obohacení extraktu vosího jedu o jeho hlavní složku An-
tigen 5 v roce 2012 je příčinou aktuálně velmi vysoké 
senzitivity stanovení IgE protilátek k extraktu vosího jedu 
systémem ImmunoCAP, s vzestupem senzitivity z původ-
ních 83,4 % až na současných 96,8 % (11). Mezinárodně 
uznávanou hranicí pro pozitivitu (cut-off) je při použití obou 
zmíněných systémů hladina 0,35 kU/L. Výsledky vyšetře-
ní však musí být vždy hodnoceny v kontextu s klinickou 
anamnézou pacienta a s přihlédnutím k hladině celkové-
ho IgE. Bylo publikováno, že vyšší hladina celkového IgE  
(>250 kU/l) pravděpodobně predisponuje pacienty s alergií 
na hmyzí jed k lehčímu průběhu alergické reakce po bodnutí 
(13). Dle posledních prací mohou být u pacientů s nízkou 
hladinou celkového IgE klinicky relevantní dokonce hod-
noty již mezi 0,1–0,35 kU/l (14).

Dvojí pozitivita kožních testů a/nebo specifických IgE 
k extraktům včelího a vosího jedu

Kožní testy společně se stanovením specifických IgE 
protilátek k extraktům hmyzích jedů představují stan-
dardní, dlouhodobě zavedené nástroje užívané k potvrze-
ní alergie na hmyzí jed. Jedná se sice o metody s dobrou 
senzitivitou, nicméně zásadním problémem, s nímž se při 
provedení těchto testů setkáváme až u 30–60 % pacientů, je 
přítomnost dvojí pozitivity výsledků těchto testů současně 
s vosím i včelím jedem (15). Tato dvojí pozitivita výsledků 
však obvykle neodráží skutečnou alergii pacienta na oba 
jedy, ale je způsobena zkříženou reaktivitou mezi jedy. Jed-
nou z možných příčin zkřížené reaktivity je tzv. bílkovinou 
indukovaná neboli protein specifická zkřížená reaktivita, 
která je dána senzibilizací pacienta k vysoce homologním 
alergenovým složkám obsaženým jak ve včelím, tak i ve 
vosím jedu (hyaluronidáza, dipeptydilpeptidáza, vitelloge-
nin). Druhou, mnohem častější příčinou zkřížené reaktivity 
je senzibilizace pacienta k CCD (zkříženě reaktivní karbo-
hydrátové determinanty), které jsou vázané na řadu včelích 
i vosích alergenů (16, 17). Velmi často přítomná dvojí pozi-
tivita výsledků „standardních testů“ vedla k rozvoji dalších 
diagnostických metod. Do praxe se tak postupně dostaly test 
aktivace bazofilů a molekulární diagnostika. Cílem těch-
to metod je v případě dvojí pozitivity „standardních testů“ 
rozlišit mezi zkříženou reaktivitou a skutečnou dvojí sen-
zibilizací pacienta k oběma jedům. Tyto metody by však 
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Obr. 1: Molekulární diagnostika – alergenové molekuly včelího jedu

Alergenové molekuly včelího jedu

Api m 1 Phospholipase A2

Api m 2 Hyaluronidase

Api m 3 Acid phosphatase

Api m 4 Mellitin 

Api m 5 Dipeptidylpeptidase IV

Api m 6 Cysteine-rich trypsin inhibitor

Api m 7 CUB serine protease

Api m 8 Carboxylesterase

Api m 9 Carboxylpeptidase

Api m 10 Icarapin

Api m 11 Major royal jelly protein

Api m 12 Vitellogenin

druhově speci�cké potenciálně zkříženě reagující

měly být jednoznačně doplněny i u pacientů s negativitou 
„standardních testů“.

Molekulární diagnostika
Molekulární diagnostika je pro vyšetření alergie na jed 

Hymenopter dostupná již od roku 2010. Výhodou metody 
je možnost stanovení IgE protilátek nikoli k celému extrak-
tu hmyzího jedu, ale přímo proti konkrétním alergenovým 
molekulám obsaženým ve včelím a vosím jedu. Rozvoj 
molekulární diagnostiky umožnily především stále se zlep-
šující znalost složení obou hmyzích jedů a možnost syntézy 
alergenových molekul v rekombinantní neglykosylované 
formě. Během posledních několika let se postupně rozšířila 
nabídka dostupných alergenových molekul ke komerčnímu 
využití, což nám umožňuje stanovení IgE protilátek k nej-
významnějším vosím i včelím alergenům. Molekulární dia-
gnostika tak jednoznačně přispívá ke zlepšení diagnostiky 
alergie na jed Hymenopter a stala se její nedílnou součástí.

Molekulární diagnostika alergie na včelí jed
V současné době je detailně popsáno 12 včelích aler-

genových molekul (obr. 1). Druhově specifické molekuly 
(obsažené pouze ve včelím jedu) jsou phospholipáza A2 
(Api m 1), kyselá phosphatáza (Api m 3), mellitin (Api m 
4) a icarapin (Api m 10). Další molekuly, které nejsou dru-
hově specifické, neboť vykazují vysokou homologii svých 
peptidových sekvencí s podobnými alergeny vosího jedu, 
se označují jako homologní neboli potenciálně zkříženě re-
agující. Senzibilizace k těmto molekulám může způsobit 
již zmíněnou protein specifickou zkříženou reaktivitu mezi 
včelím a vosím jedem. Mezi tyto alergeny patří hyaluroni-
dáza (Api m 2), dypeptidylpeptidáza (Api m 5) a vitelloge-
nin (Api m 12) (16). Za nejvýznamnější zkříženě reagující 
molekulu byla dlouho považována hyaluronidáza, nicméně 

poslední práce ukázaly, že většina IgE proti hyaluronidáze 
je namířena k připojeným CCD, nikoli k peptidovým sek-
vencím, tudíž bílkovinou indukovaná zkřížená reaktivita se 
zdá být v případě hyaluronidázy vzácná (18). Hyaluronidáza 
je navíc ve vosím jedu pouze vedlejším alergenem, je k ní 
senzibilizováno pouze 10–15 % pacientů alergických na 
vosí jed, tudíž se hyaluronidáza v současnosti považuje za 
relevantní včelí, nikoli vosí alergen (19).

První molekulou uvedenou na trh byla druhově specific-
ká rekombinantní phospholipáza A2 (rApi m 1). Bohužel 
řada prací následně potvrdila, že senzitivita stanovení IgE 
protilátek k rApi m 1 není optimální, pohybuje se v rozmezí 
od 57 do 82 %, tudíž vyšetření IgE protilátek k rApi m 1 není 
pro potvrzení alergie na včelí jed dostačující (10, 20–22). 
V roce 2014 byla publikována práce, která poprvé hodnotila 
senzitivitu stanovení IgE protilátek nejenom k rApi m 1, ale 
konečně i k širšímu panelu včelích alergenových molekul 
za použití experimentálního ImmunoCAP testu (23). Tato 
práce identifikovala další hlavní včelí alergenové moleku-
ly (ke kterým je senzibilizováno více než 50 % pacientů), 
které byly postupně uvedeny na trh. Mezi tyto alergeny 
patří kromě phospholipázy A2 (rApi m 1) i již zmiňovaná 
hyaluronidáza (rApi m 2), kyselá phosphatáza (rApi m 3), 
dipeptidylpeptidáza (rApi m 5) a icarapin (rApi m 10).

V současné době již můžeme vyšetřit IgE protilátky ke 
všem těmto molekulám rutinně pomocí systému Immu-
noCAP (ImmunoCAP IgE panel), vhodnou alternativou je 
i stanovení IgE protilátek systémem Immulite, kde je ale 
paleta rutinně nabízených vyšetření omezena na rApi m 1 
a rApi m 2 (Immulite IgE panel). Řada recentních prací se 
nyní věnuje hodnocení klinického přínosu těchto nových 
molekul a jejich kombinací v klinické praxi. V roce 2016 
byly publikovány dvě práce srovnávající senzitivitu sta-
novení IgE protilátek k rApi m 1 systémem ImmunoCAP 
a Immulite. Obě tyto studie potvrdily vyšší senzitivitu sta-
novení IgE k rApi m 1 systémem Immulite a navíc poprvé 
potvrdily vysokou senzitivitu celého Immulite IgE panelu 
dosahující k 88, resp. 95 % (12, 24) (obr. 2). Na jaře 2017 
byla publikována další práce, hodnotící senzitivitu stano-
vení IgE protilátek nejen k celému dostupnému Immulite 
panelu, ale konečně i kompletnímu ImmunoCAP panelu 
v běžné klinické praxi. Tato práce hodnotí výsledky zvlášť 
u monosenzibilizovaných (jen k včelímu jedu) a dvojitě 
senzibilizovaných (k včelímu i vosímu jedu) pacientů. 
Vzhledem k zachycené nízké senzitivitě obou IgE panelů 
u monosenzibilizovaných pacientů (86 % Immulite panel, 
72 % ImmunoCAP panel) diskutují autoři této práce přínos 
těchto vyšetření v klinické praxi (25) (obr. 2). Moleku-
lární diagnostika alergie na včelí jed je nyní nepochybně 
nejožehavějším a nejdiskutovanějším tématem v oblasti 
alergie na jed Hymenopter. V rychlém sledu se objevují 
další práce, diskutující tuto problematiku z mnoha různých 
pohledů (14, 26), a další práce na toto téma lze jistě očeká-
vat. Nicméně v tuto chvíli lze pro potřeby běžné klinické 
praxe na základě doposud publikovaných prací a i na zá-
kladě našeho vlastního pozorování (obr. 2) doporučit jako 
vyšetření první volby stanovení IgE protilátek k rApi m 1 
a rApi m 2, ať již systémem Immulite, nebo ImmunoCAP. 
Pro pacienty, kteří nebudou v tomto základním panelu za-
chyceni, je k dispozici širší ImmunoCAP panel zahrnující 
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Obr. 2: Molekulární diagnostika alergie na včelí jed – senzitivita specifických IgE protilátek k jednotlivým molekulám

Schrautzer et al. J Allergy Clin Immunol 2016 (12) 

Šelb et al. Clinical & Experimental Allergy, 2016 (24)

Arzt et al. Allergy 2017  - data u monosenzibilizovaných pacientů (25)

Arzt et al. Allergy 2017  - data u dvojitě senzibilizovaných pacientů (25)
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Obr. 3: Molekulární diagnostika – alergenové molekuly vosího jedu

Alergenové molekuly vosího jedu

Ves v 1     Phospholipase A1

Ves v 2     Hyaluronidase

Ves v 3     Dipeptidylpeptidase IV

Ves v 5     Antigen 5 

Ves v 6     Vitellogenin

druhově speci�cké potenciálně zkříženě reagující

rApi m 3, 5 a 10, z něhož lze vyzdvihnout zejména druhově 
specifické molekuly rApi m 3 a rApi m 10.

Molekulární diagnostika alergie na vosí jed
Doposud bylo detailně charakterizováno celkem 5 vosích 

alergenů (16). Druhově specifickými alergeny jsou phos-
pholipáza A 1 (Ves v 1) a antigen 5 (Ves v 5). Homolog-
ními, resp. potenciálně zkříženě reagujícími, alergeny jsou 
hyaluronidáza (Ves v 2), dipeptidylpetidáza (Ves v 3) a vi-
tellogenin (Ves v 6) (obr. 3). Od roku 2010 jsou komerčně 
dostupné oba druhově specifické alergeny rVes v 1 i rVes 
v 5 na ImmunoCAPu, navíc je od roku 2014 k dispozici rVes 
v 5 také na Immulitu. Senzitivita stanovení IgE protilátek 
k dostupným alergenům systémem ImmunoCAP byla již 
mnohokrát v minulých letech publikována, k rVes v 5 se 
pohybuje v rozmezí 85–90 %, k rVes v 1 mezi 39–79 % 
a ke kombinaci obou molekul rVes v 1 + rVes v 5 v rozmezí 
92–100 % (10, 11, 20, 27–30). Dvě recentní práce z roku 
2016 v souladu s předchozími pracemi opět potvrdily vy-
sokou senzitivitu stanovení IgE protilátek k rVes v 5 systé-
mem ImmunoCAP (87, resp. 82 %), ale nově i systémem 
Immulite (92, resp. 93 %). Navíc potvrdily i excelentní sen-
zitivitu pro kombinaci vyšetření IgE protilátek k rVes v 1 + 
rVes v 5 systémem ImmunoCAP (98 %) nebo při použití 
kombinace obou systémů rVes v 5 Immulite + rVes v 1 Im-
munoCAP (97 %) (12, 24) – viz obr. 4. V běžné klinické 
praxi bychom tedy měli aktuálně dostupným společným 
vyšetřením IgE protilátek k rVes v 5 + rVes v 1, bez ohledu 
na použitý systém, prakticky všechny pacienty s alergií na 
vosí jed zachytit.

Kromě stanovení IgE protilátek k dostupným alerge-
novým molekulám včelího a vosího jedu by u pacienta 
s dvojí pozitivitou „standardních testů“ měly být vyšetřeny 
také protilátky proti CCD (bromelain, MUXF3). Výsledky 

tohoto vyšetření je třeba vždy hodnotit v kontextu s klinic-
kou anamnézou pacienta a s výsledky ostatních vyšetření. 
Dvojí pozitivita testů s hmyzími jedy způsobená senzibiliza-
cí pacienta k CCD je považována za klinicky nerelevantní, 
nicméně potvrzená senzibilizace k CCD v žádném případě 
nevylučuje i možnou současnou, klinicky relevantní senzi-
bilizaci k hmyzím alergenům bílkovinné povahy (16, 31). 
Proto je vyšetření IgE protilátek k CCD pouze pomocným 
vyšetřením, které musí být vždy hodnoceno společně s pro-
vedenou kompletní molekulární diagnostikou.

Test aktivace bazofilů
Do spektra diagnostických metod alergie na jed Hymeno-

pter patří i test aktivace bazofilů (BAT). Ačkoliv se nejedná 
o vyšetření první volby, místo v diagnostice alergie na hmyzí 
jed mu stále právem náleží. I přes veškeré kontroverze me-
tody (technická náročnost provedení, nutnost bezprostřed-
ního stanovení z čerstvé krve, chybějící standardizace) stále 
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Obr. 4: Molekulární diagnostika alergie na vosí jed, senzitivita specifických IgE protilátek k jednotlivým molekulám

Vachová et al. Allergy Asthma Proc. 2016 (10)

Schrautzer et al. J Allergy Clin Immunol 2016 (12) 

Šelb et al. Clinical & Experimental Allergy, 2016 (24)
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existují indikace k jeho provedení. U pacientů s dvojí poziti-
vitou výsledků „standardních testů“ přispívá k rozlišení mezi 
alergií na včelí a vosí jed, a to zejména v případech, které ne-
pomohla rozřešit ani molekulární diagnostika (30–32). BAT 
by měl být doplněn rozhodně také u pacientů s anamnézou 
systémové reakce a negativitou ostatních testů, s cílem po-
tvrdit IgE senzibilizaci k hmyzímu jedu (33, 34). Jako velmi 
nadějnou, vysoce specifickou metodou se jeví i provedení 
testu aktivace bazofilů s rekombinantními alergeny, které 
však zatím nejsou běžně dostupné (35). O bazofil aktivač-
ním testu se také diskutuje jako o vhodném potencionálním 
nástroji k monitoraci imunoterapie, neboť pokles aktivace 
bazofilů po stimulaci hmyzím jedem je pravděpodobně aso-
ciován s navozením tolerance k hmyzímu jedu (36).

Tryptáza
V souvislosti s diagnostikou alergie na jed Hymenopter 

nelze opominout vyšetření tryptázy. Stanovení bazální hla-
diny tryptázy by mělo být součástí vyšetření všech pacientů 
po anafylaktické reakci po bodnutí hmyzem. Zvýšená hla-
dina tryptázy je totiž významným rizikovým faktorem pro 
opakování obzvláště těžkých celkových reakcí po bodnutí. 
Zjištěná vyšší hladina tryptázy nad 11,4 μg/l tedy znamená, 
že máme před sebou velmi rizikového pacienta a je také 
indikací k vyšetření pacienta na možnou přítomnost masto-
cytózy. Diagnostika tohoto onemocnění již náleží hemato-
logům, ke kterým tyto pacienty odesíláme (37).

Navržený diagnostický algoritmus

Standardním vyšetřením první linie, které by měl pod-
stoupit každý pacient po proběhlé systémové reakci po bod-
nutí blanokřídlým hmyzem, je anamnéza, fyzikální vyšet-
ření (cíleně pátráme po kožní formě mastocytózy urticaria 

pigmentosa), kožní testy s extrakty včelího a vosího jedu, 
vyšetření celkového IgE a specifického IgE k extraktům 
včelího a vosího jedu a stanovení bazální hladiny tryptázy. 
Další diagnostický postup záleží na anamnéze a na výsled-
cích tohoto vstupního vyšetření. Pokud pacient ví, jakým 
hmyzem byl bodnut, je situace jednodušší. Nicméně tuto 
informaci od pacienta je vhodné brát vždy s větší či menší 
mírou nespolehlivosti. Pokud uvedená vstupní vyšetření po-
tvrdí monosenzibilizaci k jedu hmyzu, kterým byl pacient 
bodnut, pak není další vyšetření nutné. Pokud však tato vy-
šetření senzibilizaci nepotvrdí, nebo naopak přinesou dvojí 
pozitivitu výsledků s oběma jedy, je třeba doplnit další vyšet-
ření, na prvním místě molekulární diagnostiku, případně pak 
i test aktivace bazofilů. Na paměti je třeba mít, že samotné 
vyšetření IgE protilátek k rApi m 1 není vzhledem k jeho 
nízké senzitivitě pro potvrzení alergie na včelí jed dostaču-
jící a že v současné době je k potvrzení alergie na včelí jed 
dostupný širší IgE panel, tak jak bylo zmíněno v odstavci 
věnovanému molekulární diagnostice. Bohužel ani senziti-
vita kompletní molekulární diagnostiky není 100%, proto 
by v případě negativity této metody měl být dalším krokem 
jistě BAT. Je-li doplněnými testy potvrzena senzibilizace 
k hmyzímu jedu, který reakci vyvolal, zahajujeme obvyk-
le imunoterapii tímto jedem, a to i v případě, kdy zjistíme 
současnou senzibilizaci k druhově specifickým molekulám 
druhého jedu. Je-li však přítomna jasná monosenzibilizace 
pouze k druhému jedu, je třeba vzít v potaz i špatnou identi-
fikaci hmyzu pacientem a je třeba zvážit imunoterapii tímto 
jedem. U pacienta, který neví, jakým hmyzem byl bodnut, je 
situace většinou složitější. Standardní vyšetření dává často 
dvojitě pozitivní výsledky, tudíž u většiny pacientů musíme 
doplnit kompletní diagnostiku. Pokud potvrdíme dvojí sen-
zibilizaci k oběma jedům i na molekulární úrovni, pacient 
je senzibilizován k druhově specifickým molekulám včelího 
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i vosího jedu, je na místě zvážení imunoterapie oběma jedy. 
V případě negativity všech vyšetření u pacientů s přesvěd-
čivou anamnézou je nutné vyšetření opakovat s odstupem 
1–3 měsíců. Navíc u pacientů s život ohrožující anafylaxí 
v anamnéze a nízkou hladinou celkového IgE je třeba zva-
žovat i nižší cut-off při vyšetření specifických IgE protilátek, 
jak bylo zmíněno v příslušném odstavci.

Závěr

Diagnostika alergie na jed Hymenopter je založena na 
anamnéze a na výsledcích diagnostických testů. Tyto testy 
jsou indikovány u pacientů s anamnézou proběhlé systé-
mové reakce po bodnutí hmyzem. Jejich cílem je potvrdit 
IgE senzibilizaci k příslušnému hmyzímu jedu, což je ne-
zbytná podmínka pro zahájení specifické imunoterapie. 
Dostupné diagnostické testy se vyznačují velmi dobrou 
senzitivitou. Aktuálním problémem diagnostiky alergie na 
jed Hymenopter tedy není ve většině případů negativita 
testů, ale naopak velmi častá dvojí pozitivita testů, způso-
bená zkříženou reaktivitou mezi jedy. I přes velké pokro-
ky v oblasti molekulární diagnostiky je určení primárně 
senzibilizujícího jedu u pacienta s nejasnou anamnézou 
mnohdy nesnadné. V blízké budoucnosti lze očekávat pu-
blikaci aktualizovaného doporučeného postupu týkajícího 
se diagnostiky alergie na jed Hymenopter, neboť EAACI 
pracovní skupina pro alergii na jed blanokřídlého hmy-
zu v současnosti intenzivně pracuje na úpravách tohoto 
dokumentu.
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