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 ČO JE POTRAVINOVÁ   INTOLERANCIA? 

 

• Neimunitné podmienená potravinová hypersenzitivita. 

• Nežiaduca reakcia tela na určitú potravinu. 

• Problémom potravinovej intolerancie je jej ťažká rozpoznateľnosť.  

• Často trvá veľmi dlho, než človek zistí, aké jedlo mu práve robí 

ťažkosti. 

• Môže sa totiž jednať nielen o samotné potraviny, ale tiež o rôzne 

potravinové aditíva. 

• Pri intolerancii nejde o reakciu imunitného systému ako pri alergii.  

• Spôsobuje ju enzýmová nedostatočnosť. (Histamínová, Laktózova 

intolerancia) 

• Vznik potravinovej intolerancie úzko súvisí s tráviacim procesom v 

tenkom čreve a s poruchami činnosti intestinálnej slizničnej bariéry. 
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•Genetické vplyvy 
•Vplyvy prostredia  
 

PRÍČINY VZNIKU   POTRAVINOVEJ INTOLERANCIE 
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POTRAVINOVÉ ADITÍVA  - ĚČKA 

• Aditíva sú látky, ktoré sa úmyselne pridávajú do potravín. 
 
•Používanie týchto látok podlieha hygienickému schvaľovaniu.  
 
•Každá aditívna cudzorodá látka musí byť dlhodobo testovaná na 
karcinogenitu, toxicitu a iné možné poškodenia zdravia ľudí ale aj 
životného prostredia. 
 
•Pridávajú sa hlavne kvôli: 
•zvýrazneniu chuti 
•Vône 
•Farby 
•Vzhľadu 
•konzistencie  
•Konzervácií potravín a predĺženie výživovej hodnoty. 
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NAJČASTEJŠIE ADITÍVA, KTORÉ SPÔSOBUJÚ PI  

• Potravinové farbivá prírodné aj umelé E 100 – E 119 

Nahrádzajú, dopĺňajú alebo zvýrazňujú farbu potravín.  

Preferuje používanie prírodných alebo prírodne identických farieb, ktorými sa snaží 

nahradzovať populárne syntetické farbivá.  

Najčastejšie sa používa karamel (E 150) a rôzne karotény a antokyány (E 160 – 

163). 

•Konzervačné činidlá E 200 – E 299:  

Používajú sa na predĺženie trvanlivosti potravín, bránia rastu rôznych mikroorganizmov. 

Úlohou  antioxidantov je zabrániť oxidácii tukov.  

Bez nich by potraviny žltli a mali nepríjemnú horkastú chuť. 

Konzervanty: sorbáty, benzoáty, sulfity, nitráty, nitrity, propionáty, antioxidanty  

•Zvýrazňovače chuti E 620 – E 637:  

Zvýrazňovače chuti: glutamát sodný , zeleninové proteíny HVP + TVP 

Tieto látky sú v podstate korením. 
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HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA- HIT 
Histamínová intolerancia (HIT) je stav charakterizovaný  
nepomerom medzi množstvom histamínu a jeho odbúravaním 
v organizme enzýmom diaminooxidáza-DAO. 
 
Môže byť spôsobená: 
• Nadmerným prísunom histamínu v potrave. 
• Vlastnou nadprodukciou histamínu v organizme. 
• Poruchou aktivity enzýmu diaminooxidázy (DAO) 

zodpovedného za odbúravanie histamínu. 
 

•Aktivita enzýmu DAO je geneticky podmienená.  
V detstve a v mladosti býva tento enzým v dostatočnom 
množstve a dostatočne aktívny.  
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Sekrečný enzým produkovaný enterocytmi. 
Vyskytuje sa najmä v tenkom čreve, v pečeni, v obličkách a v bielych krvinkách.  
Jeho hlavnou funkciou je odbúravanie histamínu.  
U zdravých jedincov je histamín z potravy odbúravaný kontinuálne a pomerne 
rýchlo.  
Rýchlosť odbúravania je závislá na činnosti a množstve DAO.  
Zníženým odbúravaním histamínu trpí asi 2-3-% populácie. 
Častejšie sú postihnuté ženy po 40. roku života.  
 
Počas tehotenstva sa DAO vytvára v placente, preto u tehotných žien 
zaznamenávame až 500 až 1000-násobné zvýšenie hodnôt DAO v  krvi. 
 
  

ENZÝM – DIAMINOOXIDÁZA-DAO 
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 HISTAMÍN 
 
Histamín: chemicky 2-(4-imidazol)-etylamín partrí do skupiny biogénnych amínov. 
Prirodzene sa vyskytuje v tele všetkých vyšších živočíchov . 
Syntetizovaný a ukladaný v granulách rôznych buniek organizmu.(mastocyty, bazofily, tromboc 
 
 Vzniká bakteriálnym odbúraním aminokyseliny histidín. 
 
Zúčastňuje sa na prenose signálu na rôznych úrovniach.  
 
Má dôležitú úlohu pri imunitných, ochranných a regulačných reakciách. 
 
Má pozitívny vplyv na delenie a rozmnožovanie buniek. 
 
V mozgu plní funkciu hormónu bdelosti – vďaka nemu sme schopní okamžite podať výkon. 
Má vplyv na učenie a pamäť , ovplyvňuje vzrušenie, znižuje chuť do jedla. 
Úloha neurotransmitera ovplyvňuje procesy hojenia, hematopoézu, angiogenézu  a 
cirkadiánny rytmus. 
Vyplaví sa pri úraze, traume, či infekcii 
Zúčastňuje sa na procesoch obranyschopnosti, reguluje krvotvorbu, aktivuje energetické 
dráhy. 
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PRÍZNAKY HISTAMÍNOVEJ INTOLERANCIE 

Na vyššiu hladinu histamínu môže nevhodne zareagovať snáď každá časť tela: 
Dlhodobé prejavy: 
• únava, migréna 
• poruchy menštruačného cyklu 
• nervozita, nespavosť 
• úzkosť, panika 
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Množstvo histamínu je v rôznych druhoch  potravín rôzne., aj v tom istom druhu potraviny  je 
obsah kolísavý. 
V čerstvých potravinách je histamínu menej, s dĺžkou skladovania kvantita zvyčajne narastá. 
Množstvo histamínu stúpa fermentačnou aktivitou mikroorganizmov. 
Hladina histamínu v tele môže stúpať následkom rôznych prirodzených a chorobných stavov. 
Typickými predstaviteľmi potravín, kde je viac histamínu sú rajčiny, špenát, baklažán. 
Predstaviteľom látok, ktoré blokujú účinnosť črevného DAO je alkohol, energetické nápoje. 
Histaminoliberačne učinky maju aju koreniny :čili, škorica , klinčeky.  
Viacere aditiva a lieky(aspirin, nesteroidne antireumatika, doxyciklin. 
Medzi potravinami, ktoré znižujú účinnosť DAO patrí : kakao , čokoláda , čierny a zelený čaj 
 
 

SPÚŠŤAČE PREJAVOV HISTAMÍNOVEJ INTOLERANCIE 
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 DIAGNOSTIKA A LIEČBA  HIT 

 
Veľa prejavov HIT je len dočasných. 
Hladiny enzýmu sa menia v priebehu dňa.  
 V diagnostike sledujeme stanovenie množstva ako aj funkcieu DAO.  
 
Stav závisí aj od kondície čreva, stresu a iných faktorov.  
 
Preto môžu pacienti vnímať obdobia, keď sa cítia lepšie a potom znova horšie. 
V prevažnej väčšine sú tieto problémy prechodné, vyprovokované liekmi, alkoholom, 
nevhodnou stravou.  
V takomto prípade treba upraviť životosprávu . 
 
Sledovať spojitosť medzi konzumovanými potravinami a symptómami. 
Treba používať čerstvé potraviny. 
 
Musíme sa vyhnúť potravinám, ktoré sú  prihrievané, kysnuté, kvasené, údené, 
fermentované, plesnivé, dlho skladované s použitím aditív. 
 
Podávanie enzýmovej náhrady DAO a antihistaminika. 
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• Neschopnosť dostatočne tráviť laktózu z mlieka a mliečnych výrobkov 

• Nedostatok tráviaceho enzýmu laktázy v tenkom čreve 

• Laktáza štiepi laktózu na  galaktózu a glukózu, ktorá prechádza z čreva do krvi. 

 

 

 

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCIA 
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PRÍZNAKY LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 

• Objavia sa  približne v čase od 2 do 72 hodín po 

konzumácii mlieka alebo mliečnych výrobkov. 

• Ich miera a intenzita je individuálna . 

• Rôznorodosť mikroflóry čreva je príčinou rozdielnych 

prejavov. 

 

Najčastejšie príznaky: 

 

• Nadmerná plynatosť 

• Nafukovanie čriev 

• Hnačky  

• Bolestivé kŕče 

• Pocit na vracanie 

• U dojčiat celkové neprospievanie 
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1)Vrodený deficit laktázy  
 
Prvý typ - autosomálne recesívne ochorenie  s úplným deficitom laktázy v tenkom čreve. 
 
Druhý typ- charakterizovaný adekvátnou produkciou enzýmu, ale enzým je nefunkčný. 
 
 Klinické prejavy  sú u obidvoch typov rovnaké a dostavia sa ihneď po narodení, po prvom požití 
mlieka. 
 
 Pacienti s vrodeným deficitom laktózy musia byť celý život na bezlaktózovej diete. 
 
 2)Intolerancia laktózy u nedonosených novorodencov  
 
 Vyplýva z nezrelosti tráviaceho systému.   
 
Produkcia enzýmu postupne od tretieho mesiaca gestačného veku až do narodenia dieťaťa stúpa. 
  
Nedonosený novorodenci v dôsledku nedostatočnej aktivity enzýmu laktázy, potrebujú špecialne 
upravené mliečne formuly so zníženým obsahom laktózy.  
 

PRÍČINY LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 
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3)Adultný deficit laktázy  
 
Najčastejší typ, ktorý postihuje asi každého šiesteho dospelého a dieťa po 3 roku života. 
Nastáva geneticky podmienená redukcia aktivity enzýmu. 
Aktivita enzýmu je len redukovaná. 
Táto geneticky predisponovaná schopnosť zachovať si aktivitu laktázy, je značne závislá aj od 
zemepisnej šírky. 
 
4)Získaný(sekundárny-prechodný) deficit laktázy  
 
Komplikáciou mnohých infekčných hnačkových ochorení. 
Vzniká aj po poškodení črevnej sliznice liekmi (antibiotiká, chemoterapeutiká)  
Pri niektorých chronických ochoreniach (celiakia, Crohnova choroba).   
Zníženie črevnej rezervy laktázy sa zvyčajne upraví počas niekoľkých týždňov po vynechaní 
laktózy zo stravy a po odstránení primárnej príčiny poškodenia črevných klkov. 
 

PRÍČINY LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 
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DIAGNOSTIKA  A LIEČBA LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE 
  

 
• Dychový laktózo-tolerančný test - meria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. 
• Stanovenie hladiny glukózy v krvi po záťaži laktózou . 

 
• Vyšetrenie pH stolice (kyslé pH v prípade laktózovej intolerancie) 
• Stanovenie špecifických protilátok proti mliečnemu cukru - laktóze v ľudskom sére.(ELISA) 

 
• Biopsia s histochemickým určením aktivity laktázy. 

 
• Základom je vylúčenie (obmedzenie) konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. 
•  

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet, ktoré obsahujú enzým laktázu a zlepšujú tak 
toleranciu produktov, ktoré obsahujú veľa laktózy. 
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KDE VŠADE NÁJDEME LAKTÓZU? 

pekárenské výrobky – vianočka, lúpačky, sladké pečivo, syrové pečivo, 
špeciálne chleby 
zákusky a cukrárenské výrobky 
pudingový prášok 
margaríny 
keksy a čokolády (používa sa najčastejšie sušené mlieko) 
hotové polievky a omáčky (aj instantné) 
instantné kávy s mliekom 
zmrzliny 
kysnuté cestá, lístkové cesto, štrúdľové cesto, pizza cesto, 
niektoré sladidlá 
lieky 
údeniny 
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ČO JE JEDLOM PRE JEDNÉHO, MÔŽE BYŤ JEDOM PRE 

DRUHÉHO.  

LUCRETIUS.75.P.N.L 

ĎAKUJEM  VÁM ZA POZORNOSŤ! 


