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POTRAVINOVÃ• ALERGIE, NEBO NESNÃ•Å ENLIVOST?
StÅ™eda, 25 Å™Ã-jen 2017

Potravinová nesná&scaron;enlivost a potravinová alergie nejsou identické pojmy. Ta první vás mÅ¯Å¾e pÄ›knÄ› potrápit,
ta druhá mÅ¯Å¾e v extrémních pÅ™ípadech zabíjet. Symptomy povaÅ¾ované za alergické jsou Ä•asto jen projevem potravinov
nesná&scaron;enlivosti. Výzkumy ukazují, Å¾e aÅ¾ 20 % lidí se povaÅ¾uje za potravinové alergiky, av&scaron;ak ve
skuteÄ•nosti jsou jich jen 3-4 %.
Nesná&scaron;enlivost umoÅ¾Åˆuje pÅ™íslu&scaron;nou potravinu konzumovat bez váÅ¾nÄ›j&scaron;ích následkÅ¯. Ale
mÅ¯Å¾e i pÅ™i pouhém doteku nebo pÅ™iÄ•ichnutí znamenat smrt. PÅ™iÄ•teme-li k tomu skuteÄ•nost, Å¾e s vÄ›kem mÅ¯Å¾
tÄ›lo zaÄ•ít na nÄ›které potraviny reagovat jinak (napÅ™íklad k mléku), je dobré vÄ•as nav&scaron;tívit odborníka a zjistit, jde-l
se skuteÄ•nÄ› o alergii.
Je tÅ™eba umÄ›t rozli&scaron;ovat NÄ›které symptomy alergie a nesná&scaron;enlivosti si mohou
být podobné, klíÄ•ové jsou v&scaron;ak rozdíly. Nesná&scaron;enlivost potravin je záleÅ¾itostí zaÅ¾ívacího ústrojí a mÅ¯Å¾e
projevit gastrointestinálními potíÅ¾emi, jako jsou nevolnost, nadýmání, kÅ™eÄ•e, plyny nebo prÅ¯jem. UmÄ›lé a potravinové
pÅ™ísady mohou zpÅ¯sobit citlivÄ›j&scaron;ím jedincÅ¯m nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í obtíÅ¾e, tÅ™eba bolesti hlavy.
Potravinová
je pÅ™ehnanou reakcí imunitního systému. BÄ›hem minut nebo hodin po styku i s jen stopovým mnoÅ¾stvím potraviny, na kter
jsou alergiÄ•tí, mohou lidé pociÅ¥ovat Å¾aludeÄ•nÄ› stÅ™evní dyskomfort (nevolnost, zvracení nebo prÅ¯jem), mít koÅ¾ní po
(svÄ›dÄ›ní, otoky, vyráÅ¾ky), nebo se potýkat s problémy dýchacího ústrojí (ucpaný, tekoucí nebo svÄ›dící nos, kýchání,
ka&scaron;el, sípání). Projevy se mohou rÅ¯znÄ› kombinovat. Nelze být &bdquo;trochu alergický&ldquo;

V nejváÅ¾nÄ›j&scaron;ích pÅ™ípadech vyvolává alergen anafylaktickou reakci, tj. rychlý ostrý záchvat s nebezpeÄ•ím otoku
hrdle, ztíÅ¾eným dýcháním a ztrátou vÄ›domí. Bez okamÅ¾ité injekce adrenalinu a odborné péÄ•e mÅ¯Å¾e vést k smrti.
Málokoho napadne, Å¾e sójová omáÄ•ka obsahuje p&scaron;enici nebo Å¾e je v zeleninovém vývaru sója. V mnoha výrobcíc
jsou na první pohled neodhalitelné ingredience. Receptury se mÄ›ní i u provÄ›Å™ených známých potravin, proto je tÅ™eba
dÅ¯slednÄ› Ä•íst sloÅ¾ení. Výrobci mají ve Spojených státech ze zákona povinnost na obalech uvádÄ›t, zda produkt obsahuje
nÄ›který z osmi nejvÄ›t&scaron;ích potravinových alergenÅ¯ &ndash; vejce, ryby, mléko, ara&scaron;ídy, plody moÅ™e, sóju,
oÅ™echy (ke&scaron;u, pekanové a vla&scaron;ské oÅ™echy, pistácie a mandle) a p&scaron;enici. V Evropské unii tento
seznam Ä•ítá Ä•trnáct poloÅ¾ek. Na kuchyÅˆském náÄ•iní i výrobních zaÅ™ízeních ulpívají stopová mnoÅ¾ství alergenÅ¯ &
tuto informaci byste mÄ›li nalézt obalech. ÄŒtÄ›te je, myjte si ruce i kuchyÅˆské plochy vodou a mýdlem, nespoléhejte na
dezinfekÄ•ní pÅ™ípravky. Nezapomínejte, Å¾e slabý záchvat neznamená, Å¾e ten dal&scaron;í nebude tÄ›Å¾ký. Mnohým al
reakcím s následkem smrti nepÅ™edcházely skuteÄ•nÄ› silné projevy. Máte-li dojem, Å¾e jste alergiÄ•tí, nav&scaron;tivte
odborníka. Odhalení skuteÄ•ného problému, identifikace &bdquo;va&scaron;ich&ldquo; alergenÅ¯ a rady jak se jich
vyvarovat vám mohou zachránit Å¾ivot.
Bez lepku jen celiaci Lepek neboli gluten je protein obsaÅ¾ený
v p&scaron;enici, jeÄ•meni a Å¾itÄ›. Vyhýbat se mu musí lidé trpící celiakií. Je dÄ›diÄ•ná a trvá po celý Å¾ivot. Zatímco napÅ™
alergie na p&scaron;enici má pÅ™íznaky podobné jiným alergiím a obvykle v dospÄ›losti odezní, pÅ™i celiakii lepek vyvolává
autoimunní reakci, kdy organismus útoÄ•í na vlastní tkánÄ› v tenkém stÅ™evu. Jedinou obranou je naprostá absence lepku.
Bezlepková dieta se stala pro mnohé moderním zpÅ¯sobem stravování. Lepková nesná&scaron;enlivost, projevující
se stÅ™evními problémy, v&scaron;ak podle odborníkÅ¯ trápí jen minimum lidí. Vynechávání lepku má i svá negativa,
proto je vhodné se pÅ™ed takovým rozhodnutím poradit s lékaÅ™em. publikováno v Ä•asopise dTest
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