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- ZDROJOVÉ DOKUMENTY a inspirace

- Obecná část: 

• ALERGEN od definice až k homologii

• Testování c-sIgE (CRD) – význam

- Intermezzo: SAIT – specifická alergenová imunoterapie

- Speciální část: 
• CRD profil pylu břízy (vs. jiné stromy)

• CRD profil „cross reaktivity“ plodů 

• Testování c-sIgE bříza – význam

3ke stažení: www.upira.cz, složka Pro lékaře

ZDROJOVÉ DOKUMENTY a inspirace
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https://www.thermofisher.com/diagnostic-education/hcp/ch/de/
resource-center/allergen-encyclopedia/allergen-component.html

http://www.upira.cz/
https://www.thermofisher.com/diagnostic-education/hcp/ch/de/
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Backround: ALERGEN – definice a značení
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• Alergen vs. alergenový zdroj, specifické sIgE
komponentní vs. extraktové

Alergen je konkrétní molekula (obvykle bílkovina), která váže k ní
specifické IgE protilátky _ tzv. komponentní sIgE (component, c-sIgE).
To je jedním ze základních zdrojů rozvoje alergického zánětu, resp.
alergické klinické odezvy. Alergen je produktem určitého zdroje,
např. u vzdušných alergenů nějaké rostliny (pyl), plísně (spóry) či
zvířete (lupy a výměšky). Jeden alergenní zdroj může vůči pacientovi
vytvářet více alergenů, resp. vyvolávat více typů spefické IgE
protilátkové odpovědi _ souhrně proto odlišujeme tzv. extraktové
sIgE (whole extract, we-sIgE).

• Nomenklatura alergenů:

Jména alergenu jsou založena na latinském názvosloví zdrojových
rostlin, hub a živočichů a na čísle označujícím pořadí jejich objevu.
Například hlavní alergen břízy Bet v 1 je pojmenován podle
latinského názvu stromu Betula Verrucosa (rodové a druhové
jméno). Zkříženě reaktivní alergen stejné „rodiny“ PR-10 proteinů u
jablka (Malus domestica) se jmenuje Mal d 1, ale u arašídu (Arachis
hypogea) Ara h 8, protože čísla 1 až 7 už byla obsazena jinými dříve
definovanými alergeny arašídu.

Backround: ALERGENY a jejich význam
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• Hlavní vs. vedlejší alergeny

a klinický význam alergenů:

Hlavní (major) alergen je rozpoznáván IgE protilátkami > 50%
pacientů alergických na daný zdroj. Vedlejší (minor) alergen je
rozpoznáváno <50% alergické populace.

Ve většině případů, jsou-li u konkrétních pacientů přítomny IgE
protilátky proti hlavním alergenům, představují i větší až dominantní
část z celkového poolu sIgE proti alergenovému zdroji a mají (mimo
jiné i proto) dominantní klinický význam.

Některé zdroje inhalačních alergenů obsahují jediný typ
dominantního hlavního alergenu se zásadním klinickým významem,
např. Bet v1 břízového pylu. Naproti tomu u jiných zdrojů je situace
složitější, např. pro pyly trávy byly popsány hlavní alergeny dvou
skupin – skupiny 1 (Phl p 1 atd.) a skupiny 5 (Phl p5).

Výše uvedené ale neplatí paušálně pro všechny alergenové zdroje,
zejména u potravin jsou možnosti daleko pestřejší. U mnohých
potravin jsou nejvíce klinicky rizikové naopak frekvencí výskytu
vedlejší alergeny. Roli také hraje individuální vnímavost pacientů.
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Backround: HOMOLOGIE – alerg.rodiny
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Zkřížená reaktivita mezi panalergeny

různých alergenových zdrojů není 

absolutní (plně homologní). A různé 

alergenové rodiny mají odlišnou 

tendenci k homologii. 

Příklad: Koncentrace c-sIgE různých 

alergenů/zdrojů v rámci jedné 

alergenové rodiny a jejich zkřížená 

reaktivita:

A. Variabilní, omezené křížové reakce (ilustrované kruhy s 

omezeným přesahem) mezi různými 2S-albuminy (stabilní 

zásobní proteiny semen v ořechy, luštěniny a semena) a 

odpovídající IgE hodnoty (sloupce různých velikostí)

B. Křížové reakce se středně omezenou variabilitou 

(ilustrované kruhy se středně omezeným překrytí) mezi 

různými Bet v 1-homologní potravinové alergeny

C. Vysoký stupeň zkřížené reaktivity (ilustrovaný do 

značné míry se překrývajícími se kruhy) mezi vysoce i 

konformačně podobnými strukturami a epitopy profilinů

(v pylu, potravinách i latexu) s odpovídajícími 

koncentracemi IgE (sloupce téměř stejná velikost) 
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ zpřesnit diagnostiku skutečného příčinného alergenu, 

zejména v případě druhové polysenzibilizace.

✓ určit možnosti zkřížené reaktivity pro zjištěný 

druhový / molekulární alergen. 

✓ určit potenciální riziko zjištěného alergenu pro 

pacienta (zejména pro potravinové reakce). 

✓ určit, zda zjištěný alergen, resp. CRD profil, je svou 

povahou vhodný pro AIT.

Canonica GW et al. World Allergy Organ J. 2013;6:17. 

Simpson A et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1224-31.

Barber, D, Diaz-Perales, A, Escribese, MM, et al. Molecular allergology and its impact in specific allergy diagnosis and therapy. Allergy. 2021; 76: 3642– 3658.
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM A (původce alergie)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ zpřesnit diagnostiku skutečného příčinného alergenu, 

zejména v případě druhové polysenzibilizace.

Většina pacientů je senzibilizována na dva nebo více alergenů. 
Ciprandi G,et al.EurAnnAllergy Clin Immunol.2008;40:77-83

Tab. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 5.

&
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD 

může lékařům pomoci:

✓ určit možnosti zkřížené 

reaktivity pro zjištěný 

druhový / molekulární 

alergen. 

✓ určit potenciální riziko 

zjištěného alergenu pro 

pacienta (zejména pro 

potravinové reakce). 

Fig. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 29.
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM C (AIT)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit, zda zjištěný alergen, resp. CRD profil, je svou povahou vhodný pro AIT.

U více než 50 % pacientů ve studijní kohortě došlo k neshodě v indikaci AIT při 

doplnění výsledků CRD. Příčiny: špatné druhové určení příčinného alergenu →

„nedostatek“ specifického alergenu (standardizace a efekt AIT) 

Sastre J, et al. Allergy 2012, 67:709-711.

Fig. adapted from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 80.
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM C (AIT)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit, zda zjištěný alergen, resp. CRD profil, je svou 

povahou vhodný pro AIT.

Zpřesněná diagnóza na molekulární úrovni může pomoci: 

✓ K lepšímu zařazení pacientů do alergenové 

SPECIFICKÉ imunoterapie

✓ K zlepšení nákladové efektivity i výsledků terapie

✓ K zlepšené kvalitě života pacientů

Barber, D, Diaz-Perales, A, Escribese, MM, et al. Molecular allergology and its impact in specific allergy

diagnosis and therapy. Allergy. 2021; 76: 3642– 3658.
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)

14

Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM (AIT - backround)



18.06.2022

11

21

Pyl břízy (CRD): CRD profil pylu břízy (vs. jiné stromy)

Fig. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 78.

Tab. adapted from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 74.

22

Pyl břízy (CRD): CRD profil „cross reaktivity“ plodů 

Tab. adapted from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 202.

Fig. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 237 +201.

„uvedeno pouze ovoce“

„ořechy“
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM A (původce alergie)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ zpřesnit diagnostiku skutečného příčinného alergenu, 

zejména v případě druhové polysenzibilizace.

o čeleď Betulaceae a jim příbuzné 

Tab. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 302.

24

Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM A (původce alergie)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ zpřesnit diagnostiku skutečného příčinného alergenu, 

zejména v případě druhové polysenzibilizace.

o odlišné rostlinné větve (stromy vs. traviny vs. byliny)

o odlišné stromové čeledi (břízovité a jim příbuzné vs. olivovníkovité a další)

Fig. Adapted from

EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016,

Page 73.

➢ možnosti praktického využití: 

- pylová prevence, PIS



18.06.2022

13

25

Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD 

může lékařům pomoci:

✓ určit možnosti zkřížené 

reaktivity pro zjištěný 

druhový / molekulární 

alergen. 

Tab. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 302. Fig. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 29.

Bet v1 homologie
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD 

může lékařům pomoci:

✓ určit možnosti zkřížené 

reaktivity pro zjištěný 

druhový / molekulární 

alergen. 

Fig. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 29 +58.

Zkřížená reaktivita v rámci PR-10 rodiny mezi pyly a 

potravinami je na střední úrovni.

Graf: Koncentrace c-sIgE různých alergenů/zdrojů v rámci alergenové rodiny PR-10 

a Profilin zachycené u pacienta a jejich zkřížená reaktivita a struktura vybraných 

Bet v1 homologních alergenů:

Bet v1 homologie
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD může 

lékařům pomoci:

✓ určit možnosti zkřížené reaktivity pro 

zjištěný druhový / molekulární alergen. 

Profiliny
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD může 

lékařům pomoci:

✓ určit možnosti zkřížené reaktivity pro 

zjištěný druhový / molekulární alergen. 

ns-LTP proteiny
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit potenciální riziko zjištěného alergenu pro pacienta. 

o Pyl: specifický hlavní alergen Bet v1

vs. nespecifické vedlejší alergeny Bet v 2/4/6

➢ možnosti praktického využití 

✓ pylová prevence

✓ AIT
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit potenciální riziko zjištěného alergenu pro pacienta 

(zejména pro potravinové reakce). 

Tab. from EAACI Mollecular Allergology User´s Guide 2016, Page 204.

o FPS (Food-Pollen Sy), resp. OAS (Oral Alergic Sy)  

➢ možnosti praktického využití 

✓ dietní opatření a další prevence

Tab. from IS.MUNI.CZ skripta: Alergologické vyšetření: Mgr. Julie Štíchová, MUDr. Zita Chovancová, Ph.D, ÚKIA – FNUSA, 2021
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM B (rizika)

Testování sIgE-CRD může lékařům 

pomoci:

✓ určit potenciální riziko zjištěného alergenu pro 

pacienta (zejména pro potravinové reakce). 

➢ možnosti praktického využití (pylová prevence a AIT … dietní opatření)

ZZ UPIRA interpretace výsledků c-sIgE a příklad doporučení (kurziva - doporučení závisí na klinických okolnostech): 

- st an pot a in   i těna    o ponentní dia nosti e sen i ili a e na:

• P o ilin p oteino   st   t    tj. zkřížená reaktivita ve směru vedlejšího alergenu břízy Bet v2 (zejména citrusy, melouny, rajčata x dále banány, liči a další exotické ovoce x 

možno i jablko, ořechy lískové a vlašské, mandle, event. další stromové ořechy, med, kořenová zelenina, peckoviny, kiwi, anýz , fenykl, kari, mouka, .. x možná i zkřížená 

reaktivita na latex) jako bílkoviny t pi    te  ola ilní s  el i ní      i i e nebezpečných alergických reakcí a anafylaxe, typické jsou orální projevy po požití -         í 

  v k       k vá    ří  á      í           

• PR10 p oteino   st   t    t     ří en   ea ti ita  e s ě    la ní o ale  en   ří   Bet  1 (zejména jablko, ořechy lískové a vlašské, mandle, event. další stromové 

ořechy, med, kořenová zelenina, peckoviny, kiwi x možno i arašíd, soja a další luštěniny, anýz, fenykl, kari, ..) jako bílkov iny t pi    te  ola ilní s ní      i i e 

nebezpečných alergických reakcí a anafylaxe, typické jsou orální projevy po požití -         í   v k       k vá    ří  á      í           (vý   k       vé  á             

v     vé   z  ě),                       k  v í    zv .

• L P p oteino   st   t    tj. bílkoviny s   so o  odolností  ůči tepeln   p a ě a t   ení a  o ností i tě      ale  i      s st  o      ea  í - vz       k z  í  

 říz  vé      éz     í     k vá    ří  á          ,        v    á zvýš  á           v  ří      z k vý        v   (např. jablko, ořechy lískové a vlašské, mandle, 

další stromové ořechy, arašídy, nová zelenina, peckoviny, kiwi, anýz, fenykl, kari, olivy, mouka). V  a   e e po oto ostní  sete .

• na   so ní p otein  p o a a íd   a  1 a   a  2 tj. bílkoviny tepelně  el i sta ilní s   so     i i e  tě       el o     ale  i       ea  í (ana  laxe) Bílkovina Ara 

h1 má potenciál zkřížené reaktivity s dalšími stromovými ořechy (např. lískový, vlašský, pekan, mandle) a luštěninami (např. hrášek, čočka, soja, fazole a produkty luštěnin 

jako lékořice, arabská guma, guarová guma, tragant, karob /svatojánský chléb/) -       č     ří                   ví   í í        v   z      v   Vybavujeme 

po oto ostní  sete .
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Testování c-sIgE bříza: VÝZNAM C (AIT)

Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit, zda zjištěný alergen, resp. CRD profil, je svou povahou vhodný pro AIT.
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Testování c-sIgE (CRD): VÝZNAM C (AIT)
Testování sIgE-CRD může lékařům pomoci:

✓ určit, zda zjištěný alergen, resp. CRD profil, je svou povahou vhodný pro AIT.
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Pyl břízy (CRD): ZÁVĚR

4.Sastre J, et al. Allergy 2012, 67:709-711.

20.Barber, D, Diaz-Perales, A, Escribese, MM, et al. Molecular allergology and its impact in specific allergy diagnosis and therapy. Allergy. 2021; 76: 3642– 3658.

ke stažení: www.upira.cz, složka Pro lékaře
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