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Posedieť si s priateľmi 
pri pohári vínka ale-
bo piva je väčšinou 

príjemné. No 
alkohol vám 
môže riadne 
zavariť, a to 
nielen tak, že 
sa ráno zobu-
díte s opicou. 

„Od detstva mám sennú 
nádchu, ale približne pred 
rokom som začala mať prob-
lémy, keď som sa napila piva 
alebo vína. Stávalo sa mi, že 
už po pár glgoch som mala 
problémy s dýchaním. Ale-
bo som sa v noci či na dru-
hý deň zobudila so smrka-

ním a s kýchaním,“ opisu-
je 26-ročná Lucia, ktorá na 
vlastnej koži pocítila, aká 

nepríjemná vie byť 
alergia na alko-
hol. Keďže sa jej 
problémy opako-

vali nepravidel-
ne, pri rôznom 

type alkoholu, a tes-
ty neukázali jednoznačný 
spúšťač, lekárka jej odporu-
čila vzdať sa na istý čas alko-
holu úplne. U citlivých ľudí 
sa po vypití určitého druhu 
alkoholu môžu na pokožke 

tváre či hrudníka objaviť 
aj červené fľaky a ak je 
reakcia silnejšia, môže 

dokonca prísť aj 
nebezpečný ast-
matický záchvat. 

SKRYTÉ PRÍČINY
Keďže väčšina vý-

robcov al-
koholu svo-
je receptú-
ry tají, nie-
kedy je aj 
pre skúse-
ného le-
kára zloži-
té vypát-
rať skutoč-

nú príčinu 
ťažkostí. „Al-

koholický nápoj 
obsahuje látky, 
ktoré vznikajú 
kvasením, ale aj 
látky, ktoré po-

chádza-

jú z pôvod-
nej surovi-
ny (ovocie, 
obilovi-
ny, kvas-
nice, tink-
túry, sla-
dy, mlie-
ko, vajíč-
ka) a také, 
ktoré po-
chádzajú 
zo sudov. 
Okrem toho 
sa do alkoho-
lu pridávajú 
rôzne príchute, 
aromatické lát-
ky, konzervátory 
a stabilizátory, to-
xíny a cukry. Každá 
z týchto zložiek mô-
že byť nebezpečná,“ vy-
svetľuje imunológ Martin 
Lešťan. Hoci je bez testova-
nia - a niekedy aj s ním - ťaž-
ké určiť príčinu alergie, le-
kári hovoria hneď o niekoľ-
kých spúšťačoch.

NEDOSTATOK ENZÝMOV
Príčinou reakcie na alkohol 
môže byť vrodený nedosta-
tok enzýmu, ktorý odbúra-
va etanol. „Tá-
to odchýlka je 
známa u Azi-
atov a Japon-
cov. Ľudovo sa 
tomu hovorí, 
že veľa neznesú,“ 
hovorí imunoalergiologič-
ka Mária Džupinová. Niek-

torí ľudia 
môžu mať 
tohto enzýmu 
nedostatok a reak-
cia sa u nich prejaví už 

pri malom množ-
stve vypitého alko-

holu. Po vypití alkoho-
lu u geneticky predis-

ponovaných ľudí 
sa môžu prejaviť 

začervenanie kože, 
nevoľnosť či vyrážky, ktoré 
však v tomto prípade majú 

nepravý - nealergic-
ký pôvod. 

KRÍŽENIE ALERGIÍ 
Ak máte alergiu na peľ ale-
bo potraviny, hrozí vám, že 
sa vám zhoršia príznaky pô-

PROBLÉMOVÝ AL
KOHOL: U citlivých 
ľudí vyvoláva neprí-
jemné alergické reak-
cie. Svoju úlohu zohrá-

vajú aj konzervačné 
látky a prísady v alko-

holických nápojoch.
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Vyhodili sa vám po večernom popíjaní s priateľmi vyrážky? Svrbí 
vás pokožka, cítite teplo, smrkáte alebo kýchate? Príčinou mô-
že byť alergia na alkohol. Že ste ešte o ničom takom nepoču-
li? Tento problém pritom trápi veľa ľudí... Alergické reakcie 
väčšinou nespôsobuje samotný alkohol, ale prídavné lát-
ky, ktoré sa v nápojoch nachádzajú. Imunológovia Mária 
Džupinová a Martin Lešťan vysvetľujú, ktoré zložky vy-
volávajú alergiu a ako sa dá jej riziko znižovať.  

Ak je vám po víne zle, 
môžete mať alergiu!

REAKCIA 
NA ALKOHOL
PRÍZNAKY: 
• smrkanie, kýchanie, 
kožné vyrážky, nevoľ-
nosť, dušnosť, astma
PRÍČINY: 
pseudoalergické • ne-
dostatok enzýmov, kto-
ré odbúravajú etanol 
(podobné prejavy ako 
pri typických alergic-
kých reakciách), intole-
rancia histamínu a siri-
čitanov
alergické • neznášan-
livosť základných látok 
(chmeľ, kvasnice, obilo-
viny, jablko a pod.), in-
tolerancia stopových lá-
tok a korenín, neznášan-
livosť hmyzieho jedu

Pozor, z alkoholu vám nehrozí len opica:

Okrem 
pôvodných 

surovín alkohol 
obsahuje aj rôzne 

prímesy

Alergici, 
pozor 

na skrížené 
reakcie po jedle 

a alkohole


