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vodnej alergie a na alkohol 
budete reagovať zle. „Pitie al-
koholu alergiu zhoršuje. Až 
40 % astmatikov udáva rôzne 
alergické reakcie a 30 % do-
konca pociťuje priame zhor-

šenie príznakov 
astmy po požití al-

koholu,“ vysvetľuje Džu-
pinová súvislosť iných aler-
gií a priamej reakcie na al-
kohol. 

Aké nápoje sú teda pre 
alergikov najviac rizikové? 
„Niektorí ľudia sú alergickí 
na obiloviny. Tí sa často mu-

sia zriecť 
pôžitku 

z piva či whis-
ky. Becherovka, 

fernet a iné bylin-
né likéry môžu pre-

kážať alergikom na pa-
linu,“ hovorí Lešťan. Keď-

že alergia na stromy (lieska, 
breza) sa najčastejšie krí-
ži s potravinovou intoleran-
ciou jabĺk, pacienti alergickí 
na stromy môžu mať alergiu 
na mušty a vína, ktoré sa vy-
rábajú z rozpučených jabĺk.  

VÍNO A HISTAMÍN
Červené víno, ktoré je naj-
častejším spúšťačom aler-
gickej reakcie, obsahuje his-
tamín. Syndróm histamíno-
vej intolerancie je pomerne 

nové ochorenie. Podľa šta-
tistík ním trpia 3 % Slovákov. 
Má príznaky podobné klasic-
kej sennej nádche - kýcha-
nie, svrbenie, bolesť hlavy. 
„Alkohol sám osebe uvoľňu-
je v organizme väčšie množ-
stvo vnútorného histamínu 
a spôsobuje zvyšovanie jeho 
hladiny v organizme,“ hovo-
rí Džupinová. Ak sa k vínu 
pridá ešte konzumácia je-
dla, ktoré tiež obsahuje vyš-
šiu hladinu histamínu (fer-
mentované 
salámy, ke-
čup, čokolá-
da, jahody, 
ryby, syry, 
koreniny), 
reakcia môže 
byť naozaj silná. Riziko his-
tamínovej intolerancie mô-
žete znížiť aspoň čiastočne 
- výberom vína. „Biele a šu-
mivé vína majú nižší obsah 
histamínu než archívne vína, 
červené víno alebo francúz-
ske šampanské,“ porovnáva 
lekárka. No zároveň upozor-

ňuje, že aj pivo môže obsa-
hovať histamín. 

KONZERVAČNÉ LÁTKY
V alkoholických nápojoch 
sa používajú rôzne konzer-
vanty a antioxidačné látky. 
Citlivým ľuďom spôsobujú 
problémy najmä siričitany. 
„Reakciou na ne je astmatic-
ký záchvat, bolesť hlavy, ký-
chanie, nádcha, svrbenie ko-
že, ale aj hnačka.“ Ako si má 
alkohol vyberať človek, kto-

rý mal už nie-
kedy po pití 

alergiu? „Mal by si 
všímať prí-
tomnosť si-
ričitanov ale-

bo to, či bylinný 
likér neobsahuje palinu. Na 
etiketách by mala byť vyzna-
čená aj prítomnosť korenín, 
mlieka či kvasníc,“ hovo-
rí Džupinová. A každý člo-
vek, ktorý mal čo i len jednu 
reakciu na alkohol, by mal 
navštíviť alergiologickú am-
bulanciu. 

Ak je vám po víne zle, 
môžete mať alergiu!

Nebezpečné 
sú hlavne 

siričitany, ale rizikový 
môže byť aj stopový 

obsah korenín

HISTAMÍN: 
Archívne 
červené vína ho 
obsahujú najviac. 
Neznášanlivá 
reakcia však môže 
nastať aj po pive.  


