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TÉMA: 
POTRAVINOVÉ 
ALERGIE

Opuchli ste po banáne? 
Možno ste alergickí na bylinky,  

ktoré práve kvitli. Precitlivená reakcia  
a dokonca ani pozitívne testy

ešte neznamenajú, že ste na potravinu  
alergickí, a ak ju prestanete jesť,  

môžete si viac ublížiť ako pomôcť. 
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JEDlo 
vás zničí

PRE VÁS PRIPRAVILA

➤

Adriana FÁBRYOVÁ,
redaktorka

Zdravie téma

Boli ste na jesennom zbere 
paradajok, prejedli ste sa 
ich a mali ste problémy 
s trávením? Alebo sa 

vaše dieťa vyhádzalo z jahôd, 
a tak mu ich už radšej nikdy 
nedáte? Chyba. „Veľa ľudí sa 
mylne domnieva, že má alergiu 
na konkrétnu potravinu, pritom 
ide o intoleranciu. Alebo naopak. 
Aj medzi lekármi sa nájdu takí, čo 
pacienta chybne diagnostikujú,“ 
upozorňuje MUDr. Martin Lešťan 
z alergioimunologického centra 
v Prešove a Sabinove. Pojmy 
alergia a intolerancia si často za-
mieňame. Dôsledkom zmätkov sú 
nezmyselné diéty, ktoré sa končia 
chorobným nedostatkom vitamí-
nov. A nezriedka aj psychickými 
problémami. 
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PRÍM HRÁ IMUNITA
Až tridsaťpäť percent populácie 
aspoň raz za život precitlivene 
zareaguje na potravinu. 
Pri alergii hrá dôležitú úlohu 
imunitný systém, zatiaľ čo pri 
intolerancii ide o neimunolo-
gické reakcie. Alergickú reak-
ciu spustí už malé množstvo 
potraviny, intoleranciu vyvolá 
až väčšie.
Existujú dva typy pravých 
alergií. Prvou skupinou sú 

IgE alergie, ktoré voláme aj 
atopické. Reakcia je okamži-
tá, do niekoľkých minút alebo 
hodín po konzumácii potravi-
ny. „Uplatňujú sa pri nich špeci-
fické IgE protilátky. Alergény 
vieme dokázať laboratórne, 
ale samy osebe ešte nezname-
najú alergiu. Na jej potvrdenie 
potrebujeme poznať aj klinické 
prejavy a spraviť ďalšie testy,“ 
upozorňuje imunoalergiológ. 
Typickou je alergia na kravské 
mlieko, vaječný bielok či na 
strukoviny.

Vrásky na čele robia odbor-
níkom skôr non-IgE alergie. 
Ťažšie sa diagnostikujú a môžu 
sa prejaviť až po jednom či 
po dvoch dňoch, keď si sotva 
spomeniete, čo všetko ste zjed-
li. Preto vám môže prischnúť 
nesprávna diagnóza – refluxná 
choroba či rôzne poruchy trá-
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aj neatopické a dôležitú úlohu 
pri nich zohrávajú T-lymfocyty, 
čo je istý typ bielych krviniek,“ 
vysvetľuje odborník.

NAJVIAC NA KOŽI
Alergie na potraviny majú síce 
charakteristické príznaky, ale aj 
veľa podôb. Prevažne na koži. 
„Ide najmä o vyrážky, začervena-
nie, opuchy a svrbenie. U detí do 
roka sa môže rozvinúť atopický 
ekzém.Tridsať percent ekzémov 
v detskom veku súvisí s potravi-
novou alergiou. U dospelých je 
to číslo oveľa nižšie. Len u troch 
percent spúšťa ekzém potravina. 
Dvadsaťpäť percent pacientov sa 
sťažuje na trávenie. Pri IgE alergii 
sú to bolesti brucha, vracanie, 
hnačky, pri non-IgE alergii na-
fukovanie, koliky, hnačky, hlien 
a krv v stolici. Tieto príznaky pre-
biehajú dramaticky najmä u ma-
lých detí,“ upozorňuje doktor 
Lešťan. Problémy s dýchaním má 
asi dvadsať percent ľudí, prejavu-
jú sa kašľom, nádchou či dokonca 
astmou. So srdcovocievnymi 
komplikáciami sa stretáva desať 
percent potravinových alergikov. 

NEBEZPEČNÁ 
ANAFYLAXIA
Najväčšie obavy majú lekári 
z prudkých, anafylaktických re-
akcií, hoci sa týkajú asi len per-
centa potravinových alergikov. 
„U niektorých pacientov dochá-
dza k týmto reakciám v kombi-

Údajne alergickí
Aj testy na potravinovú alergiu môžu zavádzať. Čo ak alergiologický test vyšiel pozitívny, hoci nemáte nijaké 
prejavy? „Hoci organizmus reaguje na konkrétny potravinový alergén tvorbou špecifických imunoglobulí-
nov, urobíte veľkú chybu, ak bez porady s lekárom začnete dietovať. Najmä pri deťoch sa stretávame s tým, 
že rodičia im z jedálneho lístka vylúčia nejaké potraviny len na základe toho, že údajne sú na ne alergické. 
No neodôvodnená jednostranná diéta má potom za následok nedostatok vitamínov a iných výživných lá-
tok,“ varuje MUDr. Lešťan. 

nácii s emocionálnym stresom 
alebo s fyzickou námahou, 
napríklad pri športe či pri tan-
ci,“ upozorňuje doktor Lešťan. 
Dramatická reakcia zasiahne 
naraz viacero orgánov v priebe-
hu niekoľkých sekúnd či minút, 
ale môže prekvapiť aj po štyroch 

hodinách. Postihnutý sa úzkost-
ne bojí alebo situáciu zľahčuje. 
Dusí sa, lebo dýchacie cesty mu 
puchnú a uzatvárajú sa. Môže 
mať kŕčovité bolesti brucha aj 
nekontrolované hnačky. Svrbí 
ho koža, sčervenie, objavuje 
sa na nej žihľavka. Klesá tep aj 

Naše 
top alergény

 Deti:  kravské mlieko  
(aj u plne dojčených detí), 
vaječný bielok, sója, pšenica, 
ovocie, koreňová zelenina, 
orechy, ryby, syry, mak, zeler, 
paradajky, strukovinyy
 Dospelí:  orechy, arašidy, 
morské plody, ryby a ďalšie 
potraviny

Spektrum alergizujúcich 
potravín závisí aj od miesta 
a štátu, kde žijete, od stravo-
vacích návykov. Napríklad 
v USA je oveľa častejšia aler-
gia na arašidy ako u nás. 

Naše 
top alergény
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Čo spúšťa 
potravinovú
 alergiu?

● celkový nárast alergických 
ochorení

● zmena stravovacích návy-
kov: nové, exotické a prie-
myselne upravované potra-
viny, menej čerstvej stravy

● znížená fyzická aktivita, 
nadmerný stres, prehna-
ná hygiena a používanie 
chémie

● zmena ovzdušia: výfukové 
plyny, cigarety, smog, málo 
zelene

● nadmerná spotreba liekov, 
zmenené spektrum infek-
tov a mikróbov, antibiotík 
a iných látok

● obezita, vysoký príjem cuk-
rov, aditív a konzervačných 
látok v strave

● genetické dispozície
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tlak, v najhoršom prípade nasle-
duje zlyhávanie krvného obehu, 
srdca a smrť. „V zahraničí som 
zažil, ako dievčatko pobozkal 
príbuzný, ktorý predtým jedol 
arašidy. Stačil letmý bozk a die-
ťa prudko zareagovalo. Dopadlo 

to zle,“ hovorí lekár a prízvu-
kuje, že pacient, ktorému niečo 
podobné hrozí, musí mať vždy 
pri sebe pohotovostný balíček. 
Obsahuje adrenalínové pero, 
kortikoidy, antihistaminiká či 
sprej na rozšírenie priedušiek. 

Po podaní prvej pomoci, aj keby 
príznaky ustúpili, vždy zavolajte 
záchranku!

SKRÍŽENÉ
Potravinová alergia vám môže 
znepríjemniť život, aj keď patrí-
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aj mrkva, zeler či niektoré druhy 
ovocia, lebo obsahujú veľmi po-
dobnú zložku.“ 

Dobrá správa je, že väčšina 
rastlinných alergénov, ktoré 
reagujú skrížene s peľmi, je ter-
molabilná. Po tepelnej úprave sú 
neškodné. Máte problémy po zje-
dení čerstvých jabĺk? V kompóte 
či v koláči vám neublížia. Výnim-
kou je zeler. Ten vás bude prav-
depodobne dráždiť aj uvarený. 

Podobne sú na tom aj orechy, ak 
ste alergickí na tie látky v nich, 
ktoré sa teplom nemenia. 

AKO V DETEKTÍVKE
Pri diagnostike si alergiológ sám 
väčšinou nevystačí. Dôležitá je 
spolupráca s pediatrom, so vše-
obecným lekárom, s dermatoló-
gom či s gastroenterológom. Po 
podrobnej anamnéze nasleduje 
fyzikálne vyšetrenie. „Skúse-

ný alergiológ vie podľa očných 
rias, stavu kože, ústnej dutiny či 
opuchnutej sliznice nosa odhad-
núť, či ste potenciálny alergik,“ 
tvrdí doktor Lešťan. Nasledujú 
bodové, čiže prick testy na pred-
laktí, vyšetrenie krvi na špecific-
ké imunoglobulíny a náplasťové, 
teda epikutánne testy s potravi-
novými alergénmi, ktoré sa lepia 
na chrbát a pomáhajú pri zisťo-
vaní oneskorenej reakcie. Ďalší je 

eliminačný test. Vylúčite podo-
zrivú potravinu z jedálneho lístka 
a ak sa po čase príznaky stratia, 
ste na dobrej ceste. No ešte stále 
si nemôžete byť stopercentne istí! 
Preto by ste po nejakom období 
mali absolvovať záťažový, teda 
expozičný test. „Vynechanú po-
travinu opäť zavedieme do jedál-
neho lístka, a keď na ňu pacient 
opätovne zareaguje, môžeme 
s konečnou platnosťou potvrdiť 

alergiu,“ objasňuje MUDr. Martin 
Lešťan. Eliminačnú diétu si neor-
dinujte sami a najmä pri deťoch 
buďte zvlášť opatrní. „Pri zosta-
vovaní jedálneho lístka spolupra-
cujeme s odborníkom na výživu, 
ktorý dbá na vyváženú stravu. 
Mala by byť presne cielená a lekár 
by ju mal pravidelne prehodnoco-
vať. Niekedy totiž dieťa z mno-
hých alergií spontánne vyrastie 
alebo potravinu začne tolerovať,“ ➤

Dôležitá 
psychika

Za nevhodnými reakcia-
mi na potraviny sa často 
skrývajú aj ochorenia čreva, 
tráviaceho traku, endokri-
nologické ochorenia či prob-
lémy so psychikou. Existujú 
aj zvláštne, „módne“ typy 
potravinovej precitlivenosti. 
„Stretávame sa aj so psycho-
génnou reakciou na potravi-
ny, ktorú ovplyvňuje móda, 
reklama či okolie. Podáme 
pacientovi alergén vo forme, 
na ktorú nezareaguje, ak ju 
nepozná. No len čo vie, že 
konzumuje potravinu, na 
ktorú by mal byť alergický, 
prejaví sa u neho reakcia.“ 
Podľa odborníka je vplyv 
psychiky veľmi dôležitý. 
„Spomínam si na dvadsaťtri-
ročnú dievčinu, inteligentnú 
vysokoškoláčku s úzkost-
nou povahou: Na potravi-
ny reagovala výsevom na 
koži a kŕčmi v bruchu. Pre 
biednu výživu mala aj poru-
chy cyklu. Nič sme nenašli 
a s pomocou dietologičky 
sa nám podarilo rozšíriť jej 
jedálny lístok a presvedčiť 
ju, aby jedla pestro. Dnes 
nemá tráviace problémy 
a cyklus jej ide ako hodinky. 
Pravidelne však navštevuje 
psychiatra, ktorý lieči jej zá-
kladné ochorenie.“

P7–152014/02

te k peľovým alergikom. „Mám 
pacienta alergického na dreviny, 
ktorého svrbí podnebie, keď zje 
jablko či orechy. Iný si napríklad 
nemôže dať pohárik bylinného li-
kéru, lebo je alergický na palinu. 
U oboch ide o skríženú reakti-
vitu medzi peľom a rastlinný-
mi potravinovými alergénmi,“ 
objasňuje MUDr. Martin Lešťan. 
Tá nenastáva u každého alergi-
ka a u niektorých pacientov sa 
vyskytuje len počas „ich“ peľovej 
sezóny. Viac sa týka starších detí 
a dospelých. Prejavuje sa najmä 
okolo pier a v ústach, orálnym 
alergickým syndrómom. Pravde-
podobne vás bude svrbieť jazyk, 
podnebie alebo pery, prípadne 
vám opuchnú. Môže vás však 
prekvapiť aj zápal žalúdka či 
tenkého alebo hrubého čreva, 
hnačky alebo bolesti brucha. 
Ojedinele sa objaví žihľavka,  
astma, ale aj anafylaktický šok. 

„Kedysi sme nemali šancu 
presne diagnostikovať alergénnu 
zložku zodpovednú za skríže-
nú reakciu. Nevedeli sme, prečo 
napríklad ľudia s alergiou na 
dreviny zareagujú na koreňovú 
zeleninu alebo bylinkoví alergici 
niekedy na banány. Dnes však už 
máme k dispozícii komponen-
tovú diagnostiku, ktorá presne 
vystopuje jednotlivé zložky aler-
génov zodpovedných za skríženú 
reakciu. Poznáme súvislosti, 
preto vieme, že ak vám prekáža 
zložka brezy, problémom bude 
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Ktoré alergény reagujú skrížene?

Peľ brezy 

+ jablko, čerešňa, višňa, bros-
kyňa, marhuľa, hruška, kivi, 
liči, avokádo

+ zeler, karotka, zemiaky, 
špargľa, hrášok

+ lieskové a vlašské  
orechy, mandle

Peľ tráv, obilnín

+ paradajky
+ sója, šošovica, mango, 

špenát,  
cukrová repa

+ pšeničná múka,  
arašidy

+ melón

Roztoče

+ kraby, raky, ustrice,  
krevety, slimáky, 
 langusty 
zelené a čierne  
korenie

+ mango

Peľ paliny

+ zeler, aj varený, karotka, petržlen
+ korenie: fenikel, akri, aníz, čili, feferónky, ko-

riander, estragón, artičoky, rumanček, slneč-
nicové semienka, paštrnák, ligurček, bazalka, 
majorán, oregano, tymian, rozmarín, šalvia, 
mäta, zelené a čierne korenie

+ mango
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pripúšťa odborník. Okrem prísnej 
diéty pomáhajú potravinovým 
alergikom aj antihistaminiká, 
lokálne kortikoidné krémy na 
kožu, protialergické lieky a v ťaž-
ších prípadoch biologická liečba. 
Farmakologická liečba je však 
len doplnková. „Do stravy by ste 
mali zaradiť aj vhodné probiotiká 
a prebiotiká. Píšte si potravinový 
denník, dodržiavajte stravova-
cí plán a aktívne spolupracujte 
s ošetrujúcim  lekárom – či už ste 
pacientom vy, alebo vaše dieťa,“ 
radí odborník.

ZMENILI SME ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL
Potravinové alergie spúšťa via-
cero faktorov. Meníme svoje 
stravovacie návyky. Jeme exotic-
ké potraviny, ktoré náš imunitný 
systém donedávna nepoznal. 
„Ochutnala vaša prababka kivi 
či iné tropické ovocie? Moja sta-
rá mama nemala potuchy o raw 
strave či o vegetariánstve a bez 
alergií sa dožila takmer stovky. 
Prestali sme sa držať zdravého 
rozumu a konzumujeme pseu-
dopotraviny. Skúste si pozrieť 

etikety tých, ktoré dávate svojim 
deťom. Koľko je tam konzervač-
ných látok, stabilizátorov, farbív, 
dochucovadiel, umelých aróm?“ 
pýta sa lekár. Inak trávime 
voľný čas – menej sa hýbeme, 
nechodíme na vzduch, radšej 
sedíme pri počítačoch alebo sa 
prechádzame po nákupných 
centrách. 

„K tomu prirátajte antibiotiká 
a zmenené spektrum infekcií, 
ktoré menia priebeh imunitných 
reakcií, prehnanú hygienu, stres 
či zmenu ovzdušia. Dokonca aj 

v severských krajinách či na No-
vom Zélande, ktoré majú čisté 
životné prostredie, stúpa počet 
astmatikov.“ Úlohu zohráva aj 
genetika, aj keď len do istej mie-
ry. „Ak sú obaja rodičia potravi-
noví alergici, riziko, že ochore-
nie po nich zdedí potomok, je 
až sedemdesiat percent. Ak nie 
sú, klesá na sedem percent.“ 
Budúcnosť bude zrejme patriť 
vakcínam proti potravinovej 
alergii a špecifickej alergénovej 
imunoterapii, ktorá sa aplikuje 
do úst či pod jazyk.



Kedy máme ísť s dieťaťom 
k alergiológovi?
Čím skôr! Dojča s ekzémom patrí 
do rúk alergiológa, hoci má len 
tri mesiace. Ešte stále totiž kolujú 
fámy, že dieťa môžeme vyšetrovať 
až po treťom roku života. Je to ne-
zmysel, skorá diagnostika je veľmi 
dôležitá. Aj tretinu pískajúcich 
zápalov priedušiek a prieduškovej 
astmy naštartuje práve potravino-
vá alergia. Zbystrite pozornosť,  
keď má dojča ťažkosti pripomína- 
júce reflux, zle prehĺta, je nepo-
kojné, plače, má poruchy spánku, 
nechutí mu jesť, celkovo nepro-
spieva. Môže ísť o alergický zápal 
pažeráka. Nafukuje ho, má koliky, 
hnačky, hlien a krv v stolici, nedo-
statok železa a neprospieva? Mož-
no ide o alergický zápal žalúdka 
a čriev. Keď včas odhalíme aler-
gény, napríklad mlieko či vajíčko, 
vieme už u polročného dieťaťa na-
sadiť diétu a alergiu zabrzdíme. 

Zmenili sa nejako výživové  
odporúčania?

Menia sa takmer každých dvad-
sať rokov. V sedemdesiatych 
rokov minulého storočia už 
trojmesačné deti jedli krupicovú 
kašu a držali v ruke rožok. Ešte 
pred pár rokmi sme sa riadili od-
porúčaniami, že matka má plne 
dojčiť do šiesteho mesiaca a až 
potom postupne zavádzať pevnú 
stravu. Lepok po šiestom mesiaci, 
kravské mlieko po roku, vajíčko 
po dvoch rokoch, ryby a orechy 
až po troch. Napriek snahe elimi-
novať čo najviac potravinových 
alergénov v ranom veku dieťaťa 
však alergií stále pribúdalo. Te-
raz rodičom odporúčame, aby 
dieťa už po štvrtom mesiaci malo 
okrem dojčenia kontakt s pestrej-
šou paletou potravín.

Prečo?
Už pár rokov sa na alergiologic-
kých kongresoch skloňuje pojem 
orálna tolerancia. Vedci pred-
pokladajú, že medzi tretím až 
šiestym mesiacom sa vytvára 
v organizme dojčaťa „okno tole-

rancie“. Vtedy by sa malo stretnúť 
s novými potravinami. Znižuje sa 
tak šanca na vznik alergie. Pred 
tretím mesiacom je to rizikové, 
podobne po šiestom, siedmom 
mesiaci. Trochu extrémnym prí-
padom je prebiehajúca štúdia, 
v ktorej podávajú arašidy už 
trojmesačným deťom. Arašidy 

– mimochodom, patria k struko-
vinám, nie k orechom – sú mimo-
riadne silným alergénom najmä 
v USA a západnej Európe. Háčik 
je v tom, že orálnu toleranciu 
ovplyvňuje aj genetika, kolonizá-
cia tráviaceho traktu baktériami či 
zrelosť čreva. Musíme počkať na 
výsledky viacerých zahraničných 
štúdií.

Môže dieťa z potravinovej  
alergie vyrásť?
Dobrá správa je, že u väčšiny 
dojčiat a batoliat, ktoré majú aler-
giu na kravské mlieko a vaječný 
bielok, vyhasne do tretieho až 
piateho roku života. Aj potom by 
však mali byť sledované v alergio-
logickej poradni. Stáva sa totiž, 
že potravinovú alergiu nahradí 
astma či iná alergia. Pri určitých 
alergénoch v arašidoch, orechoch 
a v niektorých ďalších potravi-
nách vám alergia pravdepodobne 
ostane na celý život.

Vrátime sa 
ku krupici a k rožku?

Na potravinovú alergiu myslite, aj keď má vaše dieťa 
žihľavku, opuchnutú kožu alebo reflux,  

radí rodičom MUDr. Martin Lešťan. 

NÁZOR ODBORNÍKA
MUDr. Martin LEŠŤAN

Zdravie téma

Ako ju spoznáte?
S potravinami sa ako prvé zoznamujú ústa, žalúdok a črevá. Alergia na 
ne sa prejavuje najmä:

 Na koži a slizniciach (50 percent): atopický ekzém u dieťaťa do roka, vyráž-
ky, svrbenie opuchnutá koža, začervenanie, pri skríženej alergii: orálny aler-
gický syndróm, ktorý sa prejavuje opuchnutými a svrbiacimi perami, opuch-
nutým jazykom, svrbením podnebia
 Tráviacimi ťažkosťami (25 percent): bolesti brucha, vracanie, hnačky, na-
fukovanie, koliky, hnačky, hlien a krvou v stolici
 Dýchacími problémami  (20 percent):  nádcha, zachrípnutie, kašeľ, astma
 Kardiovaskulárnymi problémami (10 percent): cievy, srdce
 Anafylaxiou ohrozujúcou život (1 percento):  niekedy v kombinácii s fyzic-
kou námahou 

➤
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Pomáha ťažkým potravinovým alergikom, ale 
aj tým, ktorých trápi viac alergií naraz, prí-
padne skrížené reakcie, vysvetľuje RNDr. Elena 
Tibenská, PhD., z imunologického laboratória 
v Bratislave.

Bežne používané metódy na 
hľadanie alergénov sa opierajú 
o kožné testy a vyšetrenie z krvi. 
Tieto testy umožňujú v mnohých 
prípadoch merať iba špecific-
ké IgE proti výťažku získané-
mu z prírodného zdroja, ako je 
napríklad jablko, búrske oriešky 
a iné. Každá potravina či iný 
prírodný zdroj sa však skladá 
z komplexu bielkovín – kompo-
nentov. Moderná molekulová 
alergiológia posúva diagnostiku 
alergií dopredu práve v tejto ob-
lasti. Vie na molekulovej úrovni 
stanoviť špecifické IgE aj pre 
jednotlivé bielkovinové zložky 
alergénov.

Vyšetrujeme teda jednotlivé 
zložky alergénu, nielen alergén 
ako celok. Lekári potom vedia 
presnejšie zistiť, akú alergiu 
máte, či ste napríklad alergic-
kí na termolabilnú alebo na 
termostabilnú zložku potra-
vín. Môžu vám potom nastaviť 
presnejšiu diétu – podľa toho, 

či smiete potravinu konzumo-
vať tepelne upravenú alebo sa 
jej musíte úplne vyhnúť. Vďaka 
tejto diagnostike sa dá predpo-
kladať aj sila alergickej reakcie. 
Ak vám napríklad zistia alergiu 
na búrske oriešky, dozviete sa aj 
to, či je silná, alebo len mierna, 
aké je teda riziko vašej reakcie. 
Iné komponenty nám zas prezra-
dia, či ste alergickí na špecifický 
proteín danej potraviny, alebo 
budete krížovo reagovať na via-
ceré potraviny, prípadne na pele. 
V súčasnosti síce ešte nevieme 
takýmto spôsobom diagnostiko-
vať všetky typy potravinových 
alergénov, ich spektrum sa však 
stále rozširuje. 

Vyšetrenie sa robí z krvi, aler-
giológ ju pošle na vyhodnotenie 
do imunologického laboratória, 
ktoré má k dispozícii kompo-
nentové alergény, prípadne 
špeciálny prístroj na biočipovú 
analýzu alergénov na molekulo-
vej úrovni.

téma 

Komponentová 
diagnostika

Aký je rozdiel medzi  
alergiou a intoleranciou?

Pri potravinovej alergii hrá prvé husle imunitný systém. Spustí ich 
už minimálne množstvo alergénu v konkrétnej potravine. Pod poj-
mom potravinová intolerancia sa skrývajú všetky reakcie potravino-
vej precitlivenosti, na ktorých sa nepodieľa imunitný systém. Často 
sa prejavia, až keď zjete väčšie množstvo konkrétnej potraviny. 
Patria sem:

✘ Toxické reakcie: Spôsobujú 
ich toxíny, ktoré sú prítomné 
v jedle od začiatku, vznikajú 
v procese dozrievania jedla 
alebo sa v ňom nachádzajú ako 
znečisťujúce alebo prídavné 
látky.

✘  Reakcie, ktoré súvisia 
s vlastnosťami potravín: 
Napríklad zrejúce syry či ryby 
obsahujú priveľa tyramínu, 
prezreté banány či ananás 
zase produkujú 
veľa sérotonínu, 
salámy, šunky, 
paradajky 
obsahujú 
nadmerné 
množstvo 
tryptamínu.

✘ Poruchy enzýmov, ktoré 
spôsobujú ťažkosti so spracú-
vaním istých zložiek potravy: 
Napríklad pri laktózovej into-
lerancii netolerujete mliečny 
cukor. Ak máte histamínovú in-
toleranciu, chýba vám enzým, 
ktorý má za úlohu spracovávať 
histamín. 

✘ Pseudoalergické reakcie: 
Sú to reakcie na potraviny, 
ktoré obsahujú veľa histamínu 

či iných vazoaktívnych 
látok. Napríklad to 
preženiete s konzu-
máciou paradajok či 
jahôd v čase zberu 
úrody a začnete mať 
podobné problémy 

ako pri klasickej po-
travinovej alergii.
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