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Alergia na bielkoviny kravského mlieka (ABKM) predstavuje najčastejšiu formu 

potravinovej alergie v  detskom veku. Klinické prejavy ABKM môžu postihovať viaceré orgánové 

systémy, pričom najčastejšie sa spája s prejavmi z tráviaceho traktu a kože. Prognóza ABKM je 

v zásade priaznivá a do 3. roku života nadobudne toleranciu viac než 90 % detí. Samostatnú skupinu 

tvoria deti s perzistujúcimi príznakmi ABKM alebo so systémovými alergickými reakciami.  

Diagnostika ABKM pozostáva tak z klinických ako aj laboratórnych testov a vyšetrení, pričom 

za zlatý štandard sa považuje dvojito-zaslepený, placebom-kontrolovaný orálny záťažový test, 

ktorému predchádza prísna diagnostická bezmliečna eliminačná diéta. U detí v prvých rokoch života 

možno zvoliť aj otvorený záťažový test. V prípade samotného stanovenia diagnózy ABKM majú 

laboratórne a kožné testy len doplnkový význam popri eliminačno-expozičnom teste. V paneli 

laboratórnych testov možno použiť stanovenie hladiny špecifických IgE proti bielkovinám kravského 

mlieka (extrakty). Stanovenie špecifických protilátok iných izotypov (IgG, IgA, IgM) dnes nemá 

miesto v diagnostickom algoritme ABKM. Z menej dostupných testov možno použiť bazofily 

aktivujúci test a pre diagnostiku non-IgE reakcií lymfocytový transformujúci blastický test, ktorý však 

zatiaľ v oficiálnych odborných odporúčaniach nie je zahrnutý. Klinický význam majú aj kožné testy, 

či už prick testy s komerčným alergénom prípadne prick na prick testy s použitím čerstvého 

natívneho mlieka. Pre diagnostiku neskorých non-IgE reakcií možno zvoliť atopické (alergické) 

náplasťové patch testy. Súčasné možnosti laboratórnej diagnostiky rozšírili v ostatných rokoch testy 

stanovenia špecifických IgE proti jednotlivých alergénových komponentom kravského mlieka (CRD, 

component-resolved diagnosis), ktoré sa ukazujú ako vhodný prostriedok najmä predikcie rizika 

reakcií ako aj predpovede nadobudnutia tolerancie v budúcnosti. Alergénové komponenty kravského 

mlieka sa označujú Bos d z latinského Bos domesticus (tur domáci).  

Kravské mlieko obsahuje viaž než 40 proteínov (komponent), pričom každý jeden môže byť 

príčinou senzibilizácie a alergických reakcií. Väčšina alergických pacientov je senzibilizovaná na 

viacero mliečnych proteínov. Hlavným alergénom je kazeín (Bos d 8), ktorý je termostabilný. 

Spomedzi proteínov srvátky sú najdôležitejšie: β-laktoglobulín (Bos d 5), α-laktalbumín (Bos d 4), 

bovinný sérový albumín (Bos d 6 – hlavný alergén hovädzieho mäsa), laktoferín (Bos d laktoferín) 

a imunoglobulíny (Bos d 7), pričom ide o termolabilné proteíny. Senzibilizácia na Bos d 8 predstavuje 

marker rizika reakcií na všetky formy mlieka (čerstvé aj tepelne upravené) ako aj perzistencie ABKM. 

Pacienti by okrem eliminácie mlieka a mliečnych výrobkov mali vylúčiť aj nemliečne potraviny, do 

ktorých je kazeín pridávaný (napr. klobásy, čokoláda, zemiakové lupienky a i.). Senzibilizácia na 

termolabilné proteíny (Bos d 4, 5, 6, laktoferín) ukazuje riziko reakcií len na čerstvé mlieko, pričom 



títo pacienti obvykle tolerujú mlieko po tepelnej úprave. Pacienti senzibilizovaní na Bos d 6 môžu 

reagovať aj na hovädzie mäso. Pokles protilátok proti jednotlivým komponentom (najmä proti Bos d 8 

– kazeínu) je sprevádzaný nástupom tolerancie, pričom štúdie ukázali, že pokles IgE proti kazeínu 

môže byť použití aj pre načasovanie záťažového testu. Netreba zabúdať, že aj výsledky 

komponentovej diagnostiky musia byť hodnotené len v kontexte s klinickým obrazom a prejavmi 

alergie. Náhodne zistená laboratórna pozitivita bez relevantných klinických prejavov ABKM nie je 

dôvodom na preventívne diétne eliminačné opatrenia.  

Diagnostika ABKM pozostáva najmä z eliminačno-záťažového testu s možným doplňujúcim 

významom kožných testov a niektorých vybraných laboratórnych vyšetrení. Súčasné možnosti 

predikcie rizika závažnosti reakcií ako aj perzistencie alergie rozširuje komponentová diagnostika. 

 


