
Typická symptomatologie  
potravinové alergie,  nonceliakální dyspepsie či intolerance

Křeče v břiše, zejména v kličkách tenkého střeva, obvykle  
    související s pasáží tráveniny 

Pocit plnosti nebo nadmutí s nadměrnou flatulencí nebo bez ní 
   (polovina nadmutí hypersekrece a druhá polovina plynnatost)  

Hlasité škroukání … z hypersekrece a zrychlené pasáži v kličkách  
    jejuna a ilea.  

Poruchy ve frekvenci vyprazdňování stolice  
 (sklon k průjmu nebo zácpě ev.střídavá stolice) 

Změny v kvalitě a vzhledu stolice



Potravinová „alergie“ v ambulanci 
gastroenterologa  

MUDr. Compeľ Vladimír 

Privátní interní a gastroenterologická ambulance České 
Budějovice  

Seminář SVL podporovaný společností ABBOTT 
25.11.2015 České Budějovice  



Pacienti s potravinovou alergii, intoleranci,  
„non/celiakální dyspepsii“ ev.  „vyvíjející se celiakie“  

vytváří diagnostický a schematický chaos   
a vzájemně se jejich zařazování prolíná mezi jednotlivými skupinami 

dle návštěv různých specialistů ev. v létech.  
 

…… 
 

a právě táto skupina pacientů  
 

jsou nejčastějšími klienty naši ordinace 



ani laboratoře nám se zařazením pacientů nepomáhají  



 
 

Pacienti s dyspeptickým syndromem  
po požití potravin  

(alergici, intoleranti, nonceliakální dyspeptici ev. „vyvíjející se celiaci“)  
 

nejsou funkční dyspeptici,  
 

i když je narušená  
funkce trávení a vstřebávání. 

 



Mnohokrát tyto pacienty na:  
„funkční dyspeptický syndrom“  

odsoudíme



Definice:  

Potravinová alergie je stav, který musí mít imunologický  
podklad a nejčastěji vzniká na podkladě imunopatologické  
reakce I. a IV., popřípadě III.typu  

                  (MUDr.Fuchs Martin DrSc. Alergologie, vyd.Galén, 2004 )



Imunopatologická reakce I. typu (anafylaxie, atopie) je reakcí humorální, 
založenou na protilátkách třídy IgE s uvolněním histaminu a s okamžitou reakcí 
do 15-30 min 

Imunopatologická reakce II. Typu, kde cytotoxické leukocyty likvidují buňky, 
které jsou označené protilátkami IgG a IgM.                                        U 
potravinových alergií se neuplatňuje 

Imunopatologická reakce III.typu je humorální reakcí, s uvolněním IgG a IgM 
a tvorbou imunokomplexů. Vzniká za 4-12hod po požití alergenu.  

Imunopatologická reakce IV. typu (pozdní, buněčná, ne protilátková - v séru 
nejsou volné Ig). Uplatní se za 12–72 hodin po styku s alergenem a  je 
zprostředkována T-lymfocyty 

Protože pacientů (v naší ordinaci) s orální alergickou symptomatologii       
a “alergickou“ reakci po jídle do 15-30min. je rozhodně méně než  
ostatních (odhaduji cca 10-20%), musíme počítat s uplatněním imuno- 
patologické reakce IV. a III.typu tj. s aktivitou buněčnou (epitelových 
a zánětlivých buněk) a tvorbou Imunoglobulinů (IgG, IgM, IgA) 



Průběh alergické reakce 

Kontakt alergenu s epitelovou buňkou (pohlcení a zpracování)  
pak prezentace alergenu T lymfocytům,  které se pak  

diferencují do subtypu TH2 lymfocytů, B-lymfocytů a nakonec se 
mění v plazmatické buňky, které produkují imunoglobuliny - (u 

atopie IgE)  

Alergen spouští tvorbu Imunoglobulinů  
a současně má biologickou účinnost. 
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   …vzniká hypersekrece a porucha motility střevní …
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Časná fáze

Vyplavení mediátorů 
zánětu, hormonů GIT

Žírná b.

Vyplavení mediátorů 
zánětu, hormonů GIT

Aktivace slizničních b.

Stimulace imunitních buněk

Infiltrace sliznice a stěny   
Imunitními buňkami

 Alergické reakce - časná a pozdní fáze
Antigen

Dyspeptický syndrom 

Pozdní fáze

Ly,Eo,Pl.b



dyspeptický syndrom 
(zejména hypersekrece a zvýšená střevní peristaltika) 

Ať je původ v imunopatologické reakci typu I, IV nebo 
III.typu, pro nás je klinický projev téměř identický.  

Vyplavení mediátorů zánětu 
(Histamin, PG, TX, Leukotrieny, Hyaluronidasa, trypsin…) 

a hormonů GIT 
(gastrin,Insulin, sekretin, Bombezin,GRP, neuropentid,   neuromedin, 

CCK, substance P, VIP, galanin…) 



Agresivita alergenů průchodem trávícím traktem klesá a je 
závislá na: 

 - na odolnosti molekul alergenů 
  - na kvalitě trávení (trávící šťávy, sliny, HCl, žluč,  
                                          trávicí enzymy, DAO, disacharidáz…) 
  - na GIT, jako jednotném endokrinním orgánu            
  

Podobně klesá i klinická symptomatologie…tj. 
nejvýraznější potíže pacientů jsou  

od duodena a prvních 2-metrů jejuna 
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Pacient má zpravidla :  

  
křeče, nadmutí, pocit plnosti, škrundání, živou střevní  

peristaltiku ev. antiperistaltiku (reflux, pyrosa…)   

Někdy také  
průjem, zácpa, bolest břicha, orální alergické projevy… a další



Typická  
lokalizace potíží  

při potravinové alergii 
  

(vázaná zejména na žaludek, 

duodenum a první metry jejuna) 



                                            horní epigastrium   
                                    jícen (GERD, Hernie), mečík    
pravé podžebří                                                               levé podžebří  
játra, žlučník, žlučovody               žaludek -ALERGIE 

hlava pankreatu,                                              pankreas, slezina  
colon (hepat.ohbí)                                           lien.ohbí,   jejunum-ALERGIE 

                                            dolní epigatrium  
                                                nad pupkem  
                                    pankreas, ALERGIE-žaludek-duodenum  
                                    solární sy- (bifurkace aorty je těsně nad pupkem) 

                                    infarkt, kýla břišní stěny, pupku 
pravé mezogastrium                                                     levé mezogastrium  
ledvina, colon-IBD,divertikly                                         ledvina,colon – IBD,divertikly                                                   
                                                                               jejunum - ALERGIE 
                                                 pod pupkem  
                          ileum – M.Crohn, ALERGIE 

pravý podbřišek                                                                   levý  podbřišek  
  appendix, TI                             střední podbřišek            sigma,divertikly 
Term.ileum a ilem ALERGIE           moč.měchýř                     adnexa 
     adnexa                                děloha,adnexa,prostata 
   rektosigma                                      rectum



  
    Pacienti s potravinovou alergii jsou maskovaní jako: 

            - funkční dyspeptický syndrom         
            - nadýmavý dyspeptický syndrom     
            - dráždivý tračník, průjmy, zácpy      
            - neurodigestivní syndrom 
            - malabsorbce, maldigesce,                
            - koliky břišní … subileus, ileus, volvulus 
            - neprospívání dětí (retardace růstů a vývoje)…nejtypičtější pro děti 
            - ekzémy, atopie,  astma bronchiale, senná rýma, nespavost      
            - sideropenie, anémie, osteoporóza …  i bez typické břišní symptomatologie   



Dyspeptické příznaky většinou souvisí s jídlem a pacient nám to 
opakovaně říká:  

 …raději nejím, nemůžu se na jídlo ani podívat, když nejím, je mi dobře, nemůžu  
     se najíst, hlad je můj kamarád, po jídle mi škrundá v břiše, po jídle mám    
     křeče, po jídle mám nafouklý žaludek, nafouklé břicho, jsem jako těhotná  
     hlavně večer  …  

Reakce sliznice na „nevhodnou potravinu“ je signálem pro uvolnění celé 
řady endokrinních hormonů GI traktu, za účelem „zbavit se nevhodné 
potraviny či alergenu“ tj. rozředit a vypudit ji z trávicí trubice.  

Dochází k typické poruše sekrece (zejména  hypersekreci v lumen  žaludku, 
duodena, jejuna, ilea) a poruše motility trávící roury  (jak zrychlené 
peristaltiky tak antiperistaltiky… tj. refluxní potíže, pyróza, krkání, křeče, 
nadmutí, škrundání, šplouchání, průjem, či spastická zácpa atd)  

Právě tyto změny tj. hypersekrece a zvýšená motilita (žaludku, duodena, 
jejuna, ilea) jsou velice dobře monitorovány ultrazvukovým vyšetřením 
tenkého střeva a diagnosticky velice prospěšné v ambulantní praxi. 



hypersekrece, aktívní peristaltika, zvýraznění řas,  
zvýraznění stěny tenkého střeva… až invaginace





Paní V.J.  33 let    (u nás poprvé ====[15.09.2015]======[09:18-09:31]====) 

S: asi 10 let nepohoda s prasklinami konečníku, po stolici a po utření krvácí..to se opakuje léta, nyní na    
    jaře 2015 zhoršeno, svědivé, furt bolestivé, i výrůstek.  
    Stolice norm. 2-3xd, někdy vodnatý průjem,  nadmutí+++, až nemůže nadechnout- až myslela, že je    
    těhotná. Škrundání++, křeče++,  
AA: negat., senná rýma ne,  ekzémy ne, před 5 léty byly, migrény po porodu zlepšeno.  
RA: negat na nemoci střeva, strýc nějaká Ca, v polem člověku.    
O: norm. jenom  lehce nafouklé, peristaltika přiměřená, 
...per rectum: perianální ekzém do 5mm kolem, 2x fissura na č.09 zarudlý 1mm výrůstek, který není   
                         typickou verrukou.  

*** Ultrazvuk břicha (s využitím color power doppler monitorace)***Kličky jejuna s lumen s vodovou 
sekrecí do 22mm. Ilea do 8-12mm,  
***Z: FUNKČNÍ změny kliček tenkého střeva v.s z potr. alergie. Nabrat potr.alergény.  
          Kolonoskopii objednat. Omezit pečivo na polovinu. TC mast lokálně.     dr.compeľ
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Pozitivní histologie dle Marsche 
(více jako 40ly/ 100Enterocytů)  

 září 2012-říjen 2015 

Počet 
pacientů

věk Potíže v létech         Marschova klasifikace  
 I           II              IIIA             IIIB 

       69    38          4,1     3     14      42     10

Pozitivní protilátky proti  

Počet 
pacientů

Lepek 
E,TG,Glia

IgE žitná, 
pšeničná m

Mléko Ostatní IgE 
alergeny

Žádné Kombinace 
alergenů 

69 25 10 5 2 14 13

36% 14% 7% 3% 21% 19%



Pozitivní protilátky   
(Histologie do 40ly/100enterocytů, Marsh-) 

 září 2012-říjen 2015 

Počet 
pacientů věk

Potíže v létech 
                    HISTOLOGIE  Marsh- 
             mírná infiltrace lymfo-plazmocyty  
                  Ojedinělá           Změna               mírné  
Norma       žirná b.          žláz, krypt           oploštění

       55    39          5,3  3*      14      42     10

Pozitivní protilátky proti 
Endom. tTG Glia IgE  žito, žitná 

pšeničná mouka
Mléko Ostatní 

protilátky žádné
8 36 22 10/3* 23/2* 8/0*        0

                                            *  jediná zjištěná protilátka u pacienta



Endoskopický nález   
 září 2012-říjen 2015 

POČET  
PACIENTŮ

NORMÁLNÍ  TYPICKÝ 
PRO CELIAKIE

HLEN OSTATNÍ  
příznaky 

MARSH +  69 22  (31%) 15  (22%) 15  (22%) 17  (25%)

MARSH -  55 34  (62%) 3  (5%) 3   (5%) 16  (28%)



Co z toho v naší ordinaci plyne?  

Nemáme diagnostickou  jistotu  

 ani endoskopicky 
 ani imunologicky  
ani histologicky   

Výsledky  vzájemně nekorelují 



2000-říjen 2015 
počet záznamů v kartotéce naší ambulance 

  2181 pacientů s dyspepsii v potvrzeném vztahu k potravinám 
                               (alergie + celiakie + pacienti profitující z bezlepkové diety+intolerance) 

------ 
          702 pacientů s Ulcerosní Colitis (K519) 
          260 pacientů s Morbus Crohn (K509) 
        1539 pacientů s refluxní nemocí jícnu (K210,K228) 
          761 pacientů s chronickou nemoci jater (K730,740) 
            172 pacientů s celiakie 
            93 pacientů s deficitem disacharidáz  
              8 pacientů s deficitem DAO  



                 

                  2181  pacientů s dyspepsii ve vztahu k potravinám 
                  1527  pacientů na dietě s omezením lepku  

                  1097  mléko, laktalbumín,laktglobulin, kasein 
                    411  bříza, peckoviny 
              91-225  směs ovoce, zelenina, ořechy, jablko, rajče, mrkev  
              30 - 70  banán, brambory, káva, kakao, banán 
                1 - 30  pomeranč, maso, mák, sója, koření, ananas, glutaman,   
                            želatina, benzoan, čaj, droždí, kmín 



Pozitivita testů na různé potraviny 
(Listopad 2014-říjen 2015) 

  1 druh potravin   114 pacientů  (např. jenom mouka, jenom mléko…atd) 
  2 druhy   -“-           86 pacientů  (např. mouka+mléko… a jiné kombinace) 
  3 a více druhů        37 pacientů  (např. mouka+mléko+vejce+bříza atd…) 

 48% pacientů jsou pozitivní na 1 druh potraviny a  
               52% pacientů na různé kombinace potravin 

              (v naší ordinaci nejčastěji na mouku, mléko a peckoviny) 

Ve skupině 1.jsou i pacienti, kteří jsou pozitivní na 1 druh potraviny, ale  velice     
    často je zde kombinace všech tříd Imunoglobulinů  (IgG, IgM, IgA, IgE) 
 



Z počtu 2181 pacientů s potvrzeným dyspeptickým syndromem ve 
vztahu k potravinám, je vyčleněno:  

1527 na dietě s omezením lepku,  a z nich:  
  172  celiaků   
  310 „alergiků“(pozitívní jenom IgE protilátky proti žitné, pšeničné mouce) 

                        Ale pozor !!!  
                Dalších 70% pacientů z této skupiny tj.  

1045 pacientů profituje z diety s omezením lepku  
           (“neceliakální dyspeptici“ - s ještě nevyvinutou celiakie)   
i když mají :  
-„ještě normální hladinu“protilátek (proti endomysiu, gliadinu, transglutamináze, glutenu 
….. ale jejích hodnoty nejsou nulové!)  
-  histologie z bioptických vzorků duodena prokazuje jenom lehkou infiltraci klků 
lymfo-plazmocyty.



Co jsou to za pacienti ?  
(trpící „pojídáním lepku“) 

Vždyť mají nevýznamný nález při endoskopii,  
nevýznamnou histologii při biopsii duodena a 

 ještě „normální“ hodnoty protilátek 

Jsou to IBS ? 
Jsou to funkční dyspeptici ? 

Proč profitují z bezlepkové diety ?  



Jak jsme je vyčlenili to této skupiny?  

   1.  Anamnéza suspektní z „potravinové alergie (PA)“ 
   2.  UZ žaludku s střev je suspektní z PA 

   3.  Protilátky nejsou nulové, i když „normální“ 
   4.  Histologie -„lehká infiltrace lymfo-plazmocyty ev. další změny “ 



Ptáme se pacienta na příznaky související s jídlem:  
      raději nejím, nemůžu se na jídlo ani podívat,  
       když nejím, je mi dobře …   hlad je můj kamarád 

  …ústní dutina:  pálení, svědění, otoky, afty, pupínky… 

  …žaludek: bolest, křeče, pálení, krkání, nadmutí žaludku 
                         hypersekrece, hyperacidita, pyróza … 

  …střeva: nadýmání, škroukání, křeče, bolesti břicha,  
                      akutní až sub/ileosní příhody, zaražené „větry“…   

                                                                                 

Anamnéza 



  Ultrazvuk jejuna, ilea  



       Invaginace                            hypersekrece 





       Invaginace                            hypersekrece 



Co jsou to ještě normální hladina protilátek  
proti gliadinu, endomysiu a transglutamináze ? 



Pozor  
na negativní a hraniční hodnoty !

Zdá se, že horní hranice referenčního rozmezí  
by měla být podstatně nižší !



Pozor na negativní a hraniční 
hodnoty !!!!

Zdá se, že horní hranice referenčního rozmezí by měla být podstatně nižší ! 



 pacient s celiakií Normální klky duodena  

Makroskopický vzhled duodena   



 Normální sliznice                       CeliakieWikipedie

Vývoj změn může trvat 10-20 let     
(ČR-Dg celiakie 13 let)



Vývoj změn trvá léta     

Počet lymfocytů ve sliznice tenkého střeva 
                           
   zdravý        lehká infiltrace                   celiakie  
    3x10                                            7x více12

500 lymfocytů 
v 1 klku a jeho okolí

3000 lymfocytů  
v 1klku a jeho okolí…800… 1000 … 2000 …

Co je to histologicky lehká infiltrace klků lymfo-plazmocyty 
Norma 10-14 Ly / 100 enterocytů 

 Celiakie nad 40 Ly / 100 enterocytů 



  Počet lymfocytů v klku  

-250 LY ve zdravém klku  
      (+250 lymfocytů v jeho okolí)  
-  3000 LY v celiakálním klku 

Poznámka (odhad):  

Pomnožení lymfocytů jenom na 2-násobek 
znamená v celém tenkém střevě  
asi 200-300 miliard buněk …        
a to je již asi velikost jednoho laloku štítné žlázy? 



Infiltrace lymfocytů v klku 

Zdá se, že infiltrace lymfocyty v klku  
v rozmezí 14-40 lymfocytů/100 enterocytů  

může znamenat vyvíjející se klinický problém! 

A nejspíše množství lymfocytů udává nárůst  
  hodnoty protilátek v laboratorních testech  
  (tj. IgG,A,M proti tTG, gliadinu, endomysiu …) 

 
!



Závěr 
1.Myslet na to, že jeden z nejčastějších pacientů v GE ordinaci,   
       je pacient s potravinovou alergií, intolerancí, pacient profitující z  
      diety s omezením lepku nebo již prokázaný celiak.   
               
2. Je nutno hledat pacienty, kteří potřebují „ omezit lepek“   
    tj. nehledat jenom pacienty s celiakie (s typicky atrofovanou sliznici duodena při 
histologii a jasnou pozitivitou protilátek proti tkáňové transglutaminaze, endomysiu … ) 



       Pro pacienta a jeho DIETNÍ režim a následné zklidnění dyspeptických problémů je zcela 
jedno, které protilátky jsou pozitivní, protože klinické projevy jsou velice podobné až 
uniformní.  
  
3. Proto se nám jeví rovnocennost v hodnocení imunologických testů, a to jak 
    - rovnocennost různých skupin imunoglobulínů IgG, IgA, IgM či IgE 
    - rovnocennost různých protilátek-tTG, gliadin, gluten, endomysium, žitná a jiné 
mouky… to znamená, že nestačí vyšetřovat jenom protilátky proti tkáňové 
transglutamináze…  
   
   Jeví se, že již malé navýšení hodnoty testů (i když jsou „ještě v normálních mezích“ je nutno 
hodnotit s plnou vážností, zejména při klinických problémech, jasném ultrazvukovém nálezu změn 
kliček tenkého střeva a pozitivní RA) 



4. Histologie z duodena: V popisech bioptických vzorků našich pacientů je 
velice vzácně popsán nález žírných a eosinofilních buněk, t.z. že 
infiltrace lymfo-plasmocelularní, bude hlavním mediátorem celiakální, 
nonceliakální a alergické reakce.  

       Proto u „IgE“ alergie na žitnou či pšeničnou mouku nestavět diagnosu 
na nálezu žírných  buněk a eosinofilů.  

      “Lehká infiltrace“ klků lymfocyty nad normu tj. (14 - 40 Lymfocytů / 100 
enterocytů), může znamenat vyvíjející se klinický problém.  



5. Ultrazvuk kliček tenkého střeva je pro potravinou alergii, intoleranci, 
nonceliakální dyspepsii velice spolehlivé vyšetření s typickým “alergickým“ 
obrazem.  
    U rozvinutých stavů je UZ obraz téměř patognomický.  
  
   (u rozvinuté celiakie může být UZ nález na jejunu „paradoxně“ neprůkazný, protože klesá typická 
hypersekrece…nejspíše díky atrofie sliznice)  



6. U každého pacienta s dlouhodobou anamnézou jakéhokoliv typu  
     dyspepsie, je vhodné zrealizovat UZ tenkého střeva a testy k      
     vyloučení potravinové alergie, nonceliakální dyspepsie či celiakie  

(včetně testů IgE na žitnou a pšeniční mouku, mléko, břízu, peckoviny).  
       (nejspíše ušetříme pacienty od mnohých endoskopických vyšetření)  

7. Využit výsledky testů jiných specialistů pro vyhodnocení zkřížené 
potravinové alergie např.: 

      latex - kiwi, banán, meloun, kaštan, avokádo (společný enzym chitináza       
       trávy – rajčata, jablka, melouny, brambory, arašídy  
       bříza – peckoviny, koření, med, ořechy, mandle, mrkev…  
       roztoči – krevety,    arašídy - luštěniny,   ambrozie - banán, pepř, slunečnice 
       sója - arašídy, čočka, fazole,  quar gumy - E410, 412, 413, 414 



8. Bylo by velice vhodné rozšířit předepisování léku Nalcrom i na 
gastroenterology! 

9. Mezinárodní klasifikaci nemocí - MKN-rev.10, by bylo vhodné 
doplnit o nemoci ve vztahu k reakcím na potraviny.  

      Možno zde najít jenom: 
              K900 - Celiakie 
              K522 - Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida 
              T784 - Alergie, NS 



10. Zamyslet se, zda ve vztahu „dyspepsie a lepek“ je vůbec správně, že hledáme 
jenom pacienty s celiaky?  
       A co s pacienty profitující z bezlepkové diety?  

   Neměli bychom hledat pacienty jinak definované ? 
      např. astma střevní a astma žaludeční ? 

Definice astma bronchiale: Astma je chronický zánět dýchacích cest,  
projevující se reverzibilní obstrukcí dýchacích cest a zvýšenou bronchiální 
reaktivitou.                     (3.5.2000,   Světový den astmatu v České republice) 

Pak by jsme mohli celou skupinu potravinových alergiků, intolerantů  
či nonceliakálních dyspeptiků schovat pod “klinickou“ a ne  
imunologickou definici chronického zánětu trávící trubice  
s reverzibilní poruchou funkcí trávicího traktu  
(tj. poruchou sekrece, motility, resorpce, dysmikrobii a další).  


