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Alergie na rôzne potraviny predstavujú stále častejší problém u detí, ale aj u dospelých. Udáva sa, že 3–6 % populácie má prejavy potravinovej alergie, u
malých detí je výskyt ešte vyšší, odhaduje sa na 6–8 %. O alergii na potraviny hovoríme vtedy, ak sa jedná o abnormálnu imunitnú odpoveď organizmu
na požitú potravinu. Prejavy alergie závisia od imunitného mechanizmu, ktorý sa podieľa na ich vzniku. Včasné prejavy – tie, ktoré sa objavujú veľmi rýchlo
po požití danej potraviny, sa vyskytujú pri IgE mediovanej alergii (kedy dochádza k nadmernej tvorbe špecifických IgE protilátok na danú potravinu/alergén).
Neskoršie prejavy, objavujúce sa po niekoľkých hodinách až dňoch po konzumácii, sa vyskytujú pri non IgE alergii, na ktorej sa podieľajú iné imunologické
mechanizmy. Samotné prejavy môžu byť rôzne - od miernych foriem reakcie až po veľmi závažnú anafylaktickú reakciu, ktorá ohrozuje život. Môžu postihovať
rôzne orgány, prípadne aj viac orgánov naraz. Prejavy sú rozdielne u detí a dospelých, deti reagujú väčšinou na odlišné alergény ako dospelí.

Aké sú teda prejavy potravinovej alergie u detí?

OAS - orálny alergický syndróm

U detí je potravinová alergia často prvým prejavom alergie, pričom následne dochádza
k vzniku ďalších ochorení, ako je atopický ekzém, alergická nádcha, bronchiálna astma. Alergické prejavy sa môžu objaviť už veľmi skoro počas dojčeneckého obdobia.
Zažívací trakt malých detí ešte neplní dostatočne svoju barierovú funkciu, je vyššia
priepustnosť slizníc a pravdepodobne preto sa prvé prejavy objavujú práve u malých detí.
•	Najčastejšie potravinové alergény u dojčiat sú kravské mlieko a vajíčko, menej často pšeničná múka.
•	U malých detí sú veľmi časté prejavy zo strany zažívacieho traktu - vracanie,
krv v stolici, hnačky, ale aj zápchy, nechutenstvo, neprospievanie. S alergiou na bielkoviny kravského mlieka sú u detí mladších ako 1 rok niekedy
spojené aj prejavy výraznejšieho gastroezofágového refluxu, ktoré vznikajú
ako dôsledok spätného návratu žalúdočného obsahu do pažeráka a ústnej
dutiny (najčastejšie ide o vracanie, ale tiež neprospievanie, plač). Môžu byť
prítomné kožné prejavy – najmä atopický ekzém. Niekedy sa môže objaviť bronchiálna obštrukcia (stiahnutie priedušiek so záchvatovitým kašľom)
po požití potraviny, na ktorú je dané dieťa alergické. U väčšiny detí v priebehu niekoľkých rokov postupne prejavy alergie ustúpia.
•	S vekom začínajú narastať alergické reakcie na arašidy, stromové orechy,
ovocie a zeleninu a prejavy sú už podobné ako u dospelých.

Ide o veľmi častý prejav potravinovej alergie u dospelých s už prítomnou inhalačnou alergiou. Prejavuje sa svrbením, pálením podnebia, prípadne opuchom
pier a slizníc dutiny ústnej po požití rôznych druhov ovocia a zeleniny. Vo väčšine
prípadov ťažkosti ustúpia spontánne.
Tieto prejavy vznikajú v dôsledku podobnej štruktúry peľových a potravinových alergénov. Hovoríme o tzv. skríženej alergii. Najčastejšie ide o podobnosť
alergénov z peľu brezy a niektorých druhov ovocia a zeleniny (obrázok). Tieto
potravinové alergény sú väčšinou termolabilné, čo znamená, že tepelným spracovaním dochádza k zmene ich štruktúry a tým aj strate schopnosti alergizovať. Pacienti po požití tepelne upravených potravín nemajú žiadne ťažkosti.
Poznáme ale aj alergény, ktoré vzdorujú tepelnej úprave, napr. termostabilný
alergén zeleru.
Fenomén skríženej reakcie sa nevyskytuje len medzi inhalačnými a potravinovými alergénmi, ale tiež medzi rôznymi potravinami navzájom. Vzhľadom k možnej nečakanej reakcii na tieto alergény je dobré o nich vedieť.
NAJČASTEJŠIE SKRÍŽENÉ REAKCIE
(INHALAČNÉ - POTRAVINOVÉ ALERGÉNY)
breza

jablko, broskyňa, marhuľa, hruška, čerešňa, lieskový oriešok, sója,
zeler, mrkva, zemiak, paradajka, kari korenie

trávy

paradajka, pšenica, kiwi

ambrózia

melón, banán, uhorka, cuketa, harmanček

palina

zeler, mrkva, petržlen, horčica, korenie, harmanček, slnečnicový olej

roztoče

morské plody, slimáky

A aké sú prejavy potravinovej alergie u dospelých?

OSTATNÉ SKRÍŽENÉ REAKCIE

•	
Najčastejšími potravinovými alergénmi u dospelých jedincov sú ovocie, stromové orechy, zelenina, arašidy, sója, mak a sézam. V našich zemepisných
šírkach sú menej časté reakcie na ryby a morské plody, pravdepodobne
v dôsledku ich menej častej konzumácie. Medzi skryté alergény, na ktoré
v rámci potravinovej alergie málo myslíme, patrí aj kontaminácia potravín inými látkami, ktoré môžu byť príčinou alergie - ako napríklad plesňami (v orechoch, citrusoch), kontaminácia potravín antibiotikami, hmyzom
(v koreninách). Aditíva (tzv. E-čka), ktoré sa pridávajú do potravín za účelom
zlepšenia chuti, vône, farby, alebo trvanlivosti sú len veľmi zriedka príčinou
pravej alergickej reakcie, ťažkosti spôsobujú skôr preto, že môže ísť o farmakologicky účinné látky.
•	Na rozdiel od detí alergia u dospelých je väčšinou celoživotná. K najčastejším
prejavom patrí orálny alergický syndróm (viď ďalej). Medzi ďalšie prejavy patria:
o
kožné prejavy - svrbenie kože, žihľavka, ekzémové prejavy
o	prejavy zo strany dýchacieho systému - nádcha, opuch nosovej sliznice,
sťažené dýchanie a ďalšie prejavy bronchiálnej astmy
o
tráviace ťažkosti – nevoľnosť, plynatosť, bolesti brucha, hnačka
o
najzávažnejší, život ohrozujúci stav je anafylaxia

latex

banán, kiwi, avokádo, mango, melón, papája, gaštan, zemiak,
kôstkové ovocie

arašidy

strukoviny (sója, šošovica), orechy (mandle, lieskové orechy, kešu,
pistácie), sézam

vlašské orechy

ostatné druhy orechov

pšenica

jačmeň, žito

krevety

iné morské plody

kravské mlieko

kozie mlieko ako aj mlieka iných cicavcov

Anafylaxia
Anafylaxia je najzávažnejšia a najťažšia forma alergickej reakcie. Predstavuje
multiorgánovú systémovú reakciu, ktorá je spôsobená uvoľnením rôznych chemických mediátorov z buniek imunitného systému. Najčastejšou príčinou tejto
život ohrozujúcej celkovej reakcie sú práve potraviny. Začína niekoľko sekúnd
až minút po požití potraviny a prejavuje sa nevoľnosťou, malátnosťou, triaškou,
bolesťami brucha, akútnou žihľavkou, opuchom hrtanu, sťaženým dýchaním,
točením hlavy, poklesom krvného tlaku až stratou vedomia.

Námahou vyvolaná potravinová anafylaxia
Tento typ anafylaxie vzniká v súvislosti s požitím potraviny pred fyzickou námahou, ktorá inak u daného jedinca nepredstavuje alergén. Medzi najčastejšie
alergény patrí pšeničná múka, ale tiež vajíčko, kravské mlieko, arašidy, ryby,
morské plody, zeler.
V prípade objavenia sa takéhoto typu anafylaxie je dôležité, aby pacient aspoň 5
hodín pred fyzickou záťažou vynechal inkriminované jedlo a vylúčil aj iné možné
kofaktory ako alkohol, protizápalové lieky.
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Diagnostika potravinovej alergie
Viac ako 20 % detí a dospelých sa sťažuje na nežiaducu reakciu po požití potravín.
Vo väčšine prípadov sa ale nejedná o alergiu na potraviny. Aké iné problémy teda prichádzajú do úvahy?

1. Metabolické ochorenia
•	Najčastejšia je intolerancia laktózy, pri ktorej organizmus nevie spracovať
mliečny cukor. Často sa zamieňa za alergiu na kravské mlieko. Je podmienená chýbajúcim enzýmom laktázy rozkladajúcim mliečny cukor - laktózu.
Intolerancia laktózy môže byť vrodená alebo získaná, napr. po hnačkovitom ochorení. Na rozdiel od alergie na kravské mlieko, kedy organizmus
reaguje aj na malé množstvo bielkoviny kravského mlieka v strave, prejavy
potravinovej intolerancie sú závislé od množstva danej látky v prijatej potrave. Jedinec však toleruje skvasené kravské mlieko – napr. jogurty, kyslo-mliečne výrobky.
•	
Pri histamínovej intolerancii organizmus nevie dostatočne degradovať
histamín a ďalšie biogénne amíny, čo má za následok prejavy ako pri
alergickej reakcii na potraviny. Za odbúravanie histamínu z organizmu je
zodpovený enzým diaminooxidáza a jeho nedostatok môže byť tak ako pri
laktózovej intolerancii daný geneticky (len v 1–3% prípadov), alebo získaný
(pri ochoreniach zažívacieho traktu). Základom liečby je eliminácia potravín bohatých na histamín ako aj ďalšie biogénne amíny (napr. tyramín)
a liečba základného ochorenia, ktoré vyvolalo poškodenie črevnej sliznice.
Prechodne je možné podávanie diaminooxidázy perorálne, potrebné je tiež
vysadenie všetkých liekov, ktoré môžu znižovať aktivitu diaminooxidázy.
•	
Medzi pomerne časté ťažkosti patrí absencia enzýmu cyklooxygenázy.
U ľudí s poruchou tohto enzýmu sa stretávame s tzv. aspirínovou intoleranciou, po požití salicylátov, ktoré sa vyskytujú v konzervovanom ovocí,
zelenine, orechoch, káve a iných potravinách, ako aj v protizápalových liekoch (acylpyrín, ibuprofén). Intolerancia sa prejavuje podobne ako alergia
bolesťami brucha, nevoľnosťou, vracaním, nafukovaním, hnačkami, alebo
celkovými príznakmi ako bolesti hlavy, migréna, nervozita a podráždenosť.
2.	Toxické reakcie môžu byť vyvolané vplyvom toxínov z baktérii (salmonelový enterotoxín, stafylokokový toxín).
3.	Ťažkosti vznikajúce ako reakcia na farmakologicky aktívne látky, ktoré
sa nachádzajú v potravinách a vyvolajú prejavy ako pri alergickej reakcii histamín (nachádza sa v rybách, tvrdých syroch, paradajkách, saláme, pive,
víne), tyramín (zrejúce syry), alebo potraviny, s obsahom látok uvoľňujúcich v organizme histamín - histaminoliberátory (sem patria
paradajky, čokoláda, jahody).
4.	Syndróm čínskej kuchyne - pod týmto názvom sa skrýva súbor príznakov ako
bolesti hlavy, svalov, pocity slabosti, nevoľnosti, búšenie srdca, zvýšená kožná
citlivosť, u niektorých ľudí sťažené dýchanie. Spôsobuje ho glutaman sodný (E621), ktorý sa používa ako koreniaci a dochucovací prostriedok najmä
v ázijskej kuchyni (ale nachádza sa napr. aj vo Vegete).
5. Svoju nemalú úlohu zohrávajú aj psychické faktory.
Diagnostika potravinovej alergie je veľmi náročná, nakoľko neexistuje test,
ktorý by potvrdil, alebo vyvrátil potravinovú alergiu. Základom správnej diagnózy je podrobná anamnéza, t.j. podrobný rozbor prejavov v súvislosti
s požitím potravín. Nápomocný je potravinový denníček, ktorý si pacient vedie, a ktorý obsahuje presný zoznam požitých potravín a následných príznakov,
ktoré sa objavia počas určitého obdobia.
Aké vyšetrenia môže pacient s podozrením na potravinovú alergiu očakávať?
Podľa mechanizmu vzniku alergie sa používajú rôzne testy. Pri IgE mediovanej
alergii sa dokazuje prítomnosť protilátok v organizme pomocou kožných testov, a to jednak komerčne dostupnými alergénmi, ale aj pomocou čerstvých
potravín (tzv. prick na prick testy), ktoré majú pri niektorých alergénoch väčšiu
výpovednú hodnotu. Ďalej ide o vyšetrenie prítomnosti týchto protilátok (špecifické IgE) z krvi. Hodnota špecifických protilátok môže byť ale zvýšená aj
bez prejavov potravinovej alergie, vtedy hovoríme o senzibilizácii (precitlivenosť
bez chorobných príznakov, ktoré by súviseli s požitím potraviny). Doplňujúcim
testom je stanovenie špecifických IgE protilátok proti rekombinantným alergé-

nom, pri ktorom sa určuje prítomnosť týchto protilátok voči viacerým alergénom
nachádzajúcim sa v jednej potravine. Podľa ich prítomnosti vieme posúdiť riziko
závažnej reakcie po konzumácii danej potraviny. U detí tiež slúži toto vyšetrenie
na posúdenie nástupu tolerancie.
Pri non IgE mechanizmoch nemáme laboratórny test, ktorý by nám jednoznačne
dokázal potravinovú alergiu. Ako pomocná metóda sa môžu použiť náplasťové
(epikutánne) testy, pri ktorých sa na chrbát nalepia náplaste s obsahom alergénov a odčítava sa oneskorená reakcia po 48–72 hodinách.
Zatiaľ stále najdôležitejší na potvrdenie alergie je eliminačný a následne expozičný test (vylúčenie a znovuzavádzanie podozrivej potraviny). Diagnózu potravinovej alergie podporuje eliminácia alergénu aspoň na 2 týždne s následným
ústupom ťažkostí. Následne je potrebné vykonať expozičný test, t.j. pacientovi sa
podá daná potravina. Pri riziku závažnej reakcie po podaní sa test uskutočňuje
počas hospitalizácie. Na vylúčenie psychologických vplyvov a potvrdenie potravinovej alergie je zlatým štandardom dvojito zaslepený expozičný test (keď
pacient ani lekár vykonávajúci test nevie, či dostáva potravinu s alergénom, alebo bez alergénu - tzv. placebo).

Prevencia potravinovej alergie
Každá mamička chce zabezpečiť svojmu dieťaťu správny vývoj pri čo najväčšej
eliminácii vplyvov vonkajšieho prostredia. Čo môže urobiť pre zníženie rizika
vývoja potravinovej alergie a následne ďalších alergických ochorení? V minulosti
sa predpokladalo, že vyhýbanie sa potravinovým alergénom v skorom veku a neskoršie zavádzanie tuhej stravy znižuje riziko vývoja alergie. Tento predpoklad
sa ale nepotvrdil a v súčasnosti sa preto namiesto eliminácie potravín snažíme
o navodenie tolerancie. Medzi základné preventívne opatrenia patria:
•	Nie je odporučená žiadna eliminačná diéta matky počas tehotenstva a laktácie (výnimkou je, samozrejme, alergia matky na potravinové alergény). Samozrejmosťou by malo byť, aby budúca a dojčiaca mamička nefajčila a nepožívala alkoholické nápoje.
• Výlučné dojčenie sa odporúča 4-6 mesiacov.
•	U detí, ktoré nemôžu byť dojčené a majú zvýšené riziko alergických ochorení
(rodičia alebo súrodenci majú alergiu) sa odporúča do veku 4–6 mesiacov
podávanie extenzívnych kazeínových, resp. parciálnych srvátkových formulí
(tzv. hypoalergénne mlieka). U nerizikových detí nie je dôkaz o efekte
hypoalergénnych a hydrolyzovaných mliek v prevencii alergických
ochorení. Podávanie hypoalergénneho mlieka u 7-mesačných a starších
detí, ktoré už majú v strave bielkovinu kravského mlieka v inej forme, nemá
význam (ani u rizikových detí).
•	
Postupné zavádzanie tuhej stravy je vhodné medzi 4. a 6. mesiacom života, najlepšie súčasne s dojčením. Podľa najnovších výsledkov výskumu tolerancia na potravinové alergény vzniká práve v tomto období. Prílišné odďaľovanie
začiatku podávania niektorých potravín, napríklad vajcového bielka, ktoré sa
doteraz odporúčalo po jednom roku, alebo rýb - po 2 rokoch, nemá význam.

Liečba potravinovej alergie
Základom liečby je dôsledná eliminácia všetkých potravín obsahujúcich daný
alergén. U malých detí alergia väčšinou časom vymizne a je možné začať pridávať do stravy aj potraviny obsahujúce daný alergén. Predlžovanie tohto obdobia
nemá zmysel, dieťa sa oberá o vyváženú stravu, chýbajú výživové stavebné prvky, vytvárajú sa nesprávne stravovacie návyky.
U dospelých naopak je potrebná celoživotná diéta. Niekedy nielen na daný alergén, ale aj na skrížene reagujúce alergény. Je potrebné dávať si pozor aj na
skrytú formu alergénov (dôsledne čítať zloženie - napríklad v rôznych sušienkach
sa môže nachádzať vajíčko, oriešky, sója).
Medikamentóznu liečbu zváži odborný lekár podľa klinických prejavov - najčastejšie sa podávajú antihistaminiká na zmiernenie svrbenia, zlepšenie prejavov
atopického ekzému, pri žihľavke. Pri predchádzajúcich závažných reakciách
a riziku závažnej reakcie pri náhodnom požití alergénu v budúcnosti pacient
dostáva adrenalín s autoinjektorom, ktorý si v prípade potreby vie podať sám.
Vždy je ale oveľa lepšie dôsledne sa vyhýbať vyvolaniu takýchto prejavov, ako
liečiť následky požitia alergénu.
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