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Složení a koncentrace alergenového extraktu výrazně 

ovlivňuje výsledek kožního testu a hodnotu specifických 

IgE protilátek měřenou pomocí tohoto extraktu. Proto se 

výsledky při použití extraktů různých výrobců mohou 

významně lišit co do kvantity (změřená hodnota), ale 

i co do kvality (pozitivita, negativita). Použitím alergenových  

molekul v testu se zlepšuje citlivost testu (vzhledem 

k užité molekule – zpravidla hlavnímu alergenu), ale 

zlepšuje se i specifita testu, neboť extrakt může obsahovat 

i nežádoucí alergenní molekuly z jiného zdroje (např. 

zvířecí srst – roztoči apod.). 

Stanovení IgE proti některým molekulám může přinést 

další informace navíc – např. o riziku závažnosti 

alergické reakce, o možné zkřížené reaktivitě, případně 

o primárním zdroji senzibilizace u daného pacienta. Molekulární 

diagnostika se tak může stát zcela zásadním 

postupem zejména u polysenzibilizovaných pacientů. 

Na druhé straně je třeba mít na mysli, že v současnosti 

je repertoár dostupných molekul dosud omezený. V případě 

pozitivity extraktového testu a negativity příslušných 

molekulárních testů může být vysvětlením i to, že 

je pacient senzibilizován na dosud nedostupnou molekulu 

příslušného alergenového zdroje. 

Zůstává stále otázkou, jak optimálním způsobem začlenit 

molekulární diagnostiku do tradičního diagnostického 

algoritmu alergického pacienta. Je jistě nezbytné 

mít na mysli i ekonomická hlediska zvoleného postupu. 

V současné době jsou diskutovány tyto základní přístupy: 

1. Diagnostický postup „odshora dolů“ znamená klasický 

diagnostický algoritmus, kde jsou vyšetření pomocí 

alergenových extraktů doplněna nebo částečně nahrazena 

vyšetřeními molekulárními. 

2. Diagnostický postup „odzdola nahoru“ naopak zdůrazňuje 

vhodnost apriorní detekce senzibilizačního 

profilu pacienta pomocí molekulárního přístupu a je 

technicky vázán na použití molekulární microarraye 

zahrnující velké množství alergenových molekul. 

3. Diagnostický postup ve „tvaru U“ znamená kombinaci 

obou výše uvedených postupů – tedy využití klasického 

diagnostického algoritmu, který je pak v případě 

potřeby doplněn širší analýzou senzibilizačního profilu 

pacienta pomocí microarraye. 

Postup ve „tvaru U“ je dnes preferován vzhledem 

k tomu, že v průměru snižuje náklady na vyšetření a omezuje 

získání „nechtěných“ výsledků, jejichž interpretace 



může být obtížná z hlediska odborného i forenzního. 

Zavádění alergenových molekul do rutinní diagnostiky 

znamená vysoký potenciál zkvalitnění těchto procedur, 

vyžaduje nicméně podrobné znalosti a racionální zvažování 

laboratorních výsledků při jejich interpretaci. 


