
Gombík na džínsoch, pár mincí v dlani 
či spotené tričko vás môžu obrať nielen 
o pokoj a radosť zo života, ale aj o prácu. 
Svoje o tom vedia predavačky, kaderníčky 
i viacerí hokejisti vrátane Mariána Hossu.

Svetovou tlačou preletela 
informácia, ktorá šoko-
vala nielen športových 
fanúšikov. Náš špičkový 

hokejista, hráč NHL Marián 
Hossa (38) sa rozhodol najbliž-
šiu sezónu nehrať a možno sa 
k hokeju už ani nevráti. Dôvod? 
Podľa dostupných informácií 
strpčuje Hossovi život hokejový 
výstroj, na ktorý mu reaguje 
koža.

Alergický

„Marián trpí kožným ochore-
ním, ktoré sa stále zhoršuje. Je 
čoraz ťažšie liečiť ho pomocou 
bežných liekov, kým hrá hokej. 
Pre účinky liekov, ktoré musí 
užívať, a ich klesajúcu účinnosť, 
jednoznačne podporujeme jeho 
rozhodnutie vynechať nasle-
dujúcu sezónu. Je to správny 
prístup, aby mohol byť Marián 

zdravý v krátkom čase aj 
po zvyšok života,“ uviedol lekár 
klubu Chicago Blackhawks 
Michael Terry. Slovenský 
hokejista potvrdil, že už 
niekoľko rokov je pod dohľa-
dom lekárskeho tímu a podstu-
puje liečbu rozširujúceho sa 
kožného ochorenia. „Práve 
pre závažné vedľajšie účinky 
liekov nemôžem v nadchá-
dzajúcej sezóne hrať hokej,“ 
vysvetlil Hossa, no podrob-
nosti zatiaľ nechcel verejne 
prezentovať. Podľa zahranič-
ných informácií sa klub snažil 
Mariánovi všemožne pomôcť, 
dokonca vyvíjali špeciálne 
materiály, z ktorých vyrábali 
niektoré časti jeho výstroja 
tak, aby ho dráždil čo najmenej. 

„Keby som vymenoval celkový 
počet vecí, ktoré vyskúšal, aby 
sa jeho stav zlepšil, žasli by 
ste. Stále testovali to a tamto, 

text Adriana Fábryová, Martina Palovčíková
foto Getty Images, Profimedia, Shutterstock

Pre pár 
drobných telo 
ako v ohni 
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lekárov sa rozhodol zave-
siť vrcholový šport na klinec. 
A ako dodáva, Marián Hossa sa 
podľa neho rozhodol správne.

Vyrážky má všade

Zvláštnou zhodou okolností 
doslova mukami pre teplo 
a svoj pot trpí aj Američanka 
s rovnakým priezviskom Julie 
Reidová (29). Jej problém sa 
objavil pred štyrmi rokmi prak-
ticky zo dňa na deň. Len čo 
vyvinie nejakú fyzickú akti-
vitu alebo sa spotí, naskáče jej 
po celom tele žihľavka. Aj keď 
po pár dňoch zmizne, vzápätí 
sa objaví v menšej miere niekde 
na tele vrátane chodidiel či 
dlaní. Viac či menej vyrážok má 
Julie jednoducho stále. „Svrbí 
to ako blázon, chcela by som 
sa škriabať až do krvi,“ zúfa 
si bývalá inštruktorka tanca, 
ktorá na internete zverej-
nila hrôzostrašné fotky svojej 
červenej, zdurenej kože husto 
posiatej pupienkami. Keďže 
žije na Floride, nie je pre ňu 
jednoduché vyhnúť sa teplu 
a poteniu. Aj preto posledné tri 
roky prakticky neopúšťa byt. 
A keďže teraz nemôže cvičiť, 
len tlstne, lebo stres zo svojho 
stavu navyše zajedá. „Bola som 
fakt pekná, no teraz vyzerám 
ako monštrum. Už som pribrala 
z päťdesiat takmer na sto kíl.“ 
Julie so stratou zamestnania 
prišla aj o zdravotné poiste-
nie a lekár, ktorý ju liečil, ju 
varoval, že za istých okolností 
môže upadnúť do anafylak-
tického šoku, keď je urgentná 
lekárska pomoc nutná, inak 
zomrie. „Žiaľ, nemám ani 
na adrenalínové pero, pre 
prípad prvej pomoci,“ zúfa si 
Julie, ktorá vlani založila inter-
netovú stránku, kde prosí ľudí 
o finančnú pomoc pri svojej 
neliečiteľnej diagnóze strpčujú-
cej život.

aby zistili, na čo je viac alebo 
menej alergický. Zaslúži si 
pochvalu za to, ako so svojimi 
ťažkosťami bojoval a pripra-
voval sa na zápasy,“ vyjadril 
sa na Hossovu adresu kouč 
Chicaga Joel Quenneville.  

Mohlo ho to zabiť

Kanadsko-americká národná 
hokejová liga pozná podobný 
prípad aj z minulosti. V roku 
1978 skončil svoju kariéru 
vtedy tridsaťjedenročný 
Tom Reid, ktorý mal takisto 
silné kožné reakcie na hoke-
jový výstroj. Spôsoboval ich 
pot, teplo a trenie, pričom ani 
uňho nemali zmeny výstroja 
žiadny efekt. „Začalo sa to 
nevinne, malo to veľkosť 
mince. Postupne sa mi to 
rozšírilo na celú ľavú polovicu 
tela a postupovalo ďalej. Hrať 
v takých podmienkach bolo 
veľmi nepohodlné, nemohol 
som ísť na sto percent. Vydal 
som zo seba maximum a potom 
sedel v šatni a rozmýšľal, či to 
má zmysel,“ povedal v reak-
cii na Hossov prípad Reid. Ako 
priznal, on sám hral posledné 
tri sezóny vo veľkých boles-
tiach a žiadne krémy, masti 
ani roztoky mu nepomáhali. 
Bolesť, rany a zápaly neustá-
vali. Skončil až pri steroidoch 
a kortizónových injekciách. 

„Povedali mi, že keď v tom 
budem pokračovať, zomriem 
v štyridsiatke,“ vraví dnes 
sedemdesiatjedenročný exho-
kejista. Po tomto varovaní 

Slovníček

 ▶ Adrenalínové pero - liek 
v injekcii, ktorú si v prípade 
anafylaktického šoku môžete 
pichnúť sami ako prvú pomoc

 ▶ Anafylaktický šok, anafy-
laxia – prudká alergická 
reakcia organizmu vyžadu-
júca si okamžitú liečbu

 ▶ Antihistaminikum – látky 
tlmiace účinky histamínu

 ▶ Atopická dermatitída 
– tiež atopický ekzém, chro-
nické neinfekčné zápalové 
ochorenie kože

 ▶ Kontaktná alergická 
dermatitída  – tiež kontaktný 
ekzém je alergické zápalové  
kožné ochorenie vyvolané kon- 
taktným alergénom. Alergic- 
ká reakcia nie je sprostredko-
vaná protilátkami, ale akti-
váciou T-lymfocytov

 ▶ Erytém – začervenanie, 
zápal kože

 ▶ Histamín – látka, ktorú 
si prirodzene vytvára telo 
a prijímame ju aj v potrave, 
niektorí na jej nadbytok rea- 
gujú upchatým nosom, fľakmi 
či dýchacími problémami

 ▶ T-lymfocyty – druh bielych 
krviniek, sú súčasťou imunit-
ného systému

 ▶ Kortikosteroidy – hormóny 
vytvárané v kôre nadobličiek, 
ako lieky sa využívajú pri 
liečbe neinfekčných kožných 
ochorení, dokážu predchádzať  
tkanivovému zápalu, zmen-
šujú príznaky alergickej reak- 
cie vyvolanej molekula mi IgE

 ▶ Nesteroidné lieky – 
protizápalové lieky bez 
kortikoidov

 ▶ Mastocyty - bunky imunit-
ného systému

 ▶ Špecifické protilátky 
IgE – tvoria sa pri kontakte 
s alergénom a viažu sa 
na mastocyty, bunky imunit-
ného systému, ktoré podmie-
ňujú uvoľňovanie mediátorov 
zápalu, napríklad histamínu

 ▶ Urtikária – žihľavka, kožné 
ochorenie prejavujúce sa 
svrbiacim výsevom

Katie Dellová nemôže 
plakať, drážia ju aj 
vlastné slzy.

Marián Hossa už niekoľko rokov 
podstupuje liečbu kožného 
ochorenia, ktoré mu komplikuje 
aj hranie hokeja.

Julie Reidová sa  
zo svojho potu 
okamžite vyhádže.

Tom Reid mohol 
pre kožnú alergiu 
zomrieť.
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z pracieho prášku či z aviváže 
z oblečenia, z bižutérie, kovov, 
z látok s prímesou umelých 
materiálov a podobne. Takže 
po spotení môžu byť prejavy 
kontaktnej alergie výraz-
nejšie. Samotný pot však 
žihľavku nespôsobuje,“ dodáva 
lekárka s tým, že takto reagujú 
hlavne ľudia, ktorí majú 
na to predispozíciu, najmä 
s atopickou dermatitídou. 
Dermografickú urtikáriu zase 
vyvolá trenie kože, napríklad 
po utieraní uterákom, alebo 
na mieste, kde sa vám odev 
šúcha o kožu. No sú na svete aj 
smoliari, ktorým prudkú reak-
ciu na koži vyvoláva kontakt 
s vodou! „Akvagénna urtikária 
je vzácny typ žihľavky, ktorá sa 
objavuje po dlhšom kontakte 
s vodou, keď pacienti reagujú 
na substancie rozpustné vo 
vode, ktoré prenikajú do stred-
nej vrstvy kože a vedú k akti-
vácii mastocytov. V liečbe je 
účinné podávanie antihista-
miník a premastenie kože pred 
kontaktom s vodou a po ňom,“ 
uvádza dermatologička 
MUDr. Zuzana Murárová, PhD. 
Podobne ako pri pote nejde 
o priamu reakciu na vodu ako 
takú, ale na látku, ktorá je v nej 
rozpustená.

svrbenie, vyrážky či fľaky, 
prípadne aj opuchy na koži. 
V druhom stupni sa pridružuje 
nutkanie na vracanie, bolesti 
brucha, výtok z nosa, opuch 
v hrtane, v dýchacom trakte, 
búšenie srdca, pokles krvného 
tlaku, arytmia. Tretí stupeň 
má ešte dramatickejšie prejavy, 
vracanie, spontánny odchod 
stolice, pľúcny edém, kŕče sval-
stva priedušiek, šok. „Štvrtý 
stupeň anafylaktickej reak-
cie sa vyznačuje zastavením 
dýchania a srdca, čo bez tera- 
peutického zásahu vedie 
k smrti,“ opisuje lekárka 
dôsledky, ktoré môžu vyvolať 
doslova maličkosti. 

Pot a voda

Jedným z druhov žihľavky je 
aj generalizovaná tepelná 
urtikária – urticaria choliner-
gica. „Vzniká pri zvýšenej teles-
nej teplote a prehriatí orga-
nizmu, nielen pri športe, záťaži, 
horúčke, ale aj pri nadmernom 
strese,“ vysvetľuje doktorka 
Duchoňová. „Zahriatím orga-
nizmu sa zvyšuje cirkulácia, 
prekrvenie. Preto je koža citli-
vejšia na vonkajšie podnety, 
dovnútra ľahšie prenikajú 
alergény z okolia, napríklad 

Nebezpečná žihľavka

Žihľavka, odborne urti-
kária, patrí medzi dvad-
sať najčastejších ochorení 

– niečo vás podráždi a vyhá-
džete sa červeným svrbiacim 
výsevom. Odhaduje sa, že 
aspoň raz v živote sa s akút-
nou urtikáriou stretlo dvad-
sať až tridsať percent z nás. 
Do dvoch, najneskôr do šies-
tich týždňov svrbiace červené 
vyrážky vymiznú a na žihľavku 
môže väčšina z nás zabud-
núť. No niektorí to šťastie 
nemajú. „Akútna urtikária je 
alergická reakcia prvého typu 
a nastupuje rýchlo po vstupe 
alergénu do organizmu,“ 
vysvetľuje dermatovenerolo-
gička Michaela Duchoňová. 
Najčastejšie sa vyskytuje 
medzi dvadsiatym a štyridsia-
tym rokom života. Alergické 
prejavy sa môžu vystupňovať 
až do anafylaxie, teda reakcie, 
ktorá postihuje celý organiz-
mus. Má štyri stupne závaž-
nosti. Pri prvom stupni je to 

V lete nie!

„Bižutéria okrem 
rôznych kovov 
obsahuje aj 
farbivá a ďalšie 
látky. Nemyslím, 
že platí pravidlo 

– čím drah-
šia, tým lepšia. 
Jednoznačne 
najmenej dráž-
divé je zlato, 
ideálne žlté, 
pretože obsa-
huje menej niklu 
a iných prímesí,“ 
nedáva bižuté-
rii šancu derma-
tovenerolo-
gička Michaela 
Duchoňová. Ak 
sa spotíte, kožná 
reakcia môže byť 
ešte prudkejšia 
a aj šperky, ktoré 
v zime znášate, 
vám môžu robiť 
problémy.

Alergické prejavy sa môžu vystupňovať
až do anafylaxie a bez zásahu 

lekára až k smrti.

Niektorí ľudia sa môžu 
vyhádzať po kontakte 
s obyčajnou vodou, či skôr 
s látkami, ktoré sú v nej 
rozpustené.
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dve minúty a vlasy jej opatrne 
umýva manžel Andy. „Niekedy 
sa cítim ako väzeň vo vlast-
nom dome. Bežne musím 
rušiť stretnutia, keď vonku 
začne pršať.“ Našťastie, takúto 
extrémnu reakciu na vodu, pot 
či na slzy má len málo ľudí. Ak 
sa vám stane, že sa po kontakte 
so „svojím“ alergénom vysypete, 
treba užiť antihistaminiká 
a svrbiace miesta chladiť. Pri 
celkových príznakoch a výraz-
nej reakcii sú však niekedy 
krátkodobo potrebné aj systé-
mové kortikosteroidy. Horšie 
je, že asi u polovice pacientov sa 
napriek vyšetreniam konkrétna 
príčina urtikárie nikdy neod-
halí, takže sa s alergénom 
nevedomky stretávajú častej-
šie. Ich problém tým prejde 
do chronickej žihľavky, keď sa 
výsev objavuje denne, často 
prichádza a odchádza aj celé 
roky. „Terapia chronickej urti-
kárie je najkomplikovanejšia 
a často málo účinná,“ pripúšťa 
doktorka Duchoňová. Lekári 
sa síce vždy snažia testami 
a vyšetreniami určiť diagnózu 
a nastaviť individuálnu liečbu, 
často však ide len o zmierne-
nie svrbenia žihľavky, ktorá sa 
objavuje z nezistených príčin, 
antihistaminikami, prípadne 
kortikosteroidmi.

Príčina neznáma

Mohlo by sa zdať, že vyhnúť sa 
kontaktnej žihľavke nie je až 
taký problém. Jednoducho sa 
nebudete dotýkať látky, ktorá 
spúšťa vašu alergickú reak-
ciu. K bežným kontaktným 
alergénom patrí latex, cement 
či zábavná pyrotechnika pre 
obsah chrómu, hena, farba 
na vlasy, parabény v kozmetike, 
formaldehyd. Tým sa vyhnúť 
môžete. Ale úplne sa vyhýbať 
vode? Neumývať sa? Zapchať 
póry, aby ste sa nespotili? To 
sa predsa nedá. Katie Dellová 
(31) zo Severného Walesu je 
alergická dokonca aj na svoje 
slzy. „Nemôžem pozerať dojí-
mavé filmy ako iné dievčatá. 
Keď cítim, že by som sa mohla 
rozplakať, rýchlo to vypnem. 
Už som takto zmeškala konce 
mnohých filmov.“ V sprche 
nemôže Katie stráviť viac ako 

ZDRAVÁ
RADA

Ani finta s natre-
tím šperku 

priehľadným 
lakom na nechty 

nemusí fungo-
vať u každého. 

Lak síce vytvorí 
bariéru medzi 
kožou a alergé-

nom, no u silných 
alergikov to 

nestačí. Ideálne 
je vyhýbať sa 

alergénu úplne.

K bežným kontaktným
alergénom patrí latex, cement, 

zábavná pyrotechnika, hena, farba
na vlasy, parabény v kozmetike.

Nedotýkať sa!

Kontakná žihľavka vzniká 
bezprostredne po kontakte 
s urtikariogénnymi substan-
ciami na miestach ich pôso-
benia. Vyvolávajúce činitele 
môžu byť rastlinné toxické 
látky ako žihľava, primula, 
seno, zvieracie alergény ako 
včelí či osí jed, toxické látky 
v chĺpkoch húseníc, medúza, 
po kontakte s liberátormi 
histamínu, teda s peruánskym 
balzamom, kobaltom, polymy-
xínom, s liečivami, s kozme-
tikou ako farba na vlasy 
s obsahom parafenyléndia-
mínu, s pracovnými látkami, 
napríklad formaldehydom, 
rezorcínom, jódom, kobaltom, 
s latexom. Ide o alergickú 
reakciu typu I.

Svrbivé vyrážky 
žihľavky sa dokážu 
rozrásť do veľkých plôch 
na rôznych častiach tela. 
Neškrabať sa je doslova 
umenie!

KOŽNÉ REAKCIE



Pred tromi rokmi dia- 
gnostikovala kožná 
lekárka Lívii (19) alergiu 

na nikel a chróm. „Z niekto-
rých krémov som sa úplne 
vyhádzala, z náušníc sa mi 
zapaľovali ušné lalôčiky, koža 
na nich mi mokvala. Kovový 
gombík a zips na úzkych 
rifliach mi pod pupkom spôso-
bovali vyrážky, ktoré príšerne 
svrbeli. Problémy zmizli, až 
keď som ich začala brať vážne. 

‚Bižu‘ som nahradila zlatom. 
Nohavice si navliekam tak, aby 
sa dotýkali spodnej bielizne, 
nie kože. Snažím sa používať 
len prírodnú kozmetiku, bez 
chémie,“ konštatuje dievčina.

Čo vlastne môžem?

Martina (35) si myslela si, že 
postačí, ak vymení kovové 
okuliare za plastové, prestane 
nosiť prstene, retiazky 
a opasky a dá si pozor na potra-
viny a nápoje v plechovkách. 

„Lenže mňa dráždi čokoľ-
vek. Lak na vlasy, šampón, 

prášok na pranie, kľučka 
na dverách.“ Suché červené 
fľaky sa jej napriek obmedze-
niam neúprosne šírili po celom 
tele, svrbeli ju a pálili. Pridali 
sa opuchy a nedefinovateľná 
únava. „Zistila som, že nemô-
žem jesť obyčajné potraviny, 
ako sú zemiaky, cibuľa, para-
dajky, ani výrobky, ktoré obsa-
hujú kukuričnú múku. A tá sa 
pridáva takmer do všetkého. 
Nemôžem piť vodu z vodovodu, 
lebo aj vo vodovodných potru-
biach a batériách je nikel.“
Lekári len krútia hlavou, 
tvrdia, že s takou extrémnou 
reakciou sa stretnú málo-
kedy. Martine, ktorá má okrem 
kontaktnej dermatitídy aj auto-
imunitné ochorenie, svorne 
radia – striktne obmedzte 
kontakt s alergénmi! „Ako, keď 
sú všade?“ zúfa si mladá žena. 

„Nerobí mi problém vzdať sa 
čokolády alebo bežnej kozme-
tiky. Ale čo mám vlastne jesť? 
A mám sa prestať umývať? Pred 
sprchovaním si musím nechať 
odtiecť vodu aspoň desať 

Ak sa vás žihľavka netýka, ešte nemáte 
vyhrané. Môže si vás nájsť alergia. Najčastejší 
kontaktný alergén, nikel, na vás číha v šperkoch, 
kozmetike, minciach, vo vode aj v jedle.

Kovový útok

„Môžem sa vzdať čokolády či bežnej 
kozmetiky. Ale čo mám jesť?
A mám sa prestať umývať?“

Telo má 
dobrú pamäť

Podkladom alergickej 
kontaktnej dermatitídy je 
všeobecne oneskorená reak-
cia imunitného systému pro- 
stredníctvom IV. typu aler-
gickej reakcie. Podmienkou 
spustenia takejto reakcie je 
kontakt kože s alergénom – 
látkou, proti ktorej v minu-
losti došlo v organizme 
k procesu scitlivenia.
Kontaktná dermatitída 
po prvom kontakte s aler-
génom môže vzniknúť už 
po dvanástich hodinách, ale 
častejšie sa objaví s onesko-
rením aj niekoľkých dní. 
V mieste aplikácie vzniká 
presne ohraničený erytém, 
svrbenie, vezikuly. Táto prvá 
reakcia ustúpi o týždeň až 
dva a po zhojení zostávajú 
jazvy. Kontaktná alergická 
dermatitída sa potom u také-
hoto jedinca môže znova obja-
viť po opätovnom kontakte 
s alergénom aj s viacročným 
oneskorením.

BEZ KONZERVY!
Toto je zoznam 
potravín, ktoré 
majú vysoký 
obsah niklu bez 
ohľadu na ich 
geografický 
pôvod. Patria 
medzi ne celo-
zrnné obilniny, 
kakao, čoko-
láda, sója, hlavne 
sójové bôby, 
ďalšie strukoviny, 
čaj z automatu, 
instantná káva, 
vnútornosti zvie-
rat, morské plody, 
ustrice, sleď, 
cesnak, orechy 
a oriešky, slneč-
nicové semienka, 
kel, špenát, 
marcipán, prášok 
do pečiva, sušené 
ovocie a ovocné 
konzervy.

Nikel, silný alergén, je 
prímesou bižutérie aj 
drahých šperkov. Žlté 
zlato by ho malo mať 
najmenej.



a s kozmetikou a majú väčšiu 
predispozíciu na taký typ reak-
cií,“ tvrdí doktor Martin Lešťan 
z alergio-imunologického 
centra v Prešove a Sabinove. 
Kovy sa však hojne používajú 
aj v stavebnom, chemickom, 
gumárenskom, papiernickom 
či elektrotechnickom prie-
mysle, napríklad v cementoch, 
tehlách, v glazúrach, textil-
ných farbivách, tlačiarenských 
lepidlách. „Ľudia prichádzajú 
s nimi do kontaktu v pracov-
nom prostredí,“ hovorí lekár. 
Z tohto pohľadu je riziková 
aj profesia predavačky, ktorá 
narába s mincami, či kader-
níčky a kozmetičky.

Aj v plombách 

Kovom sa nebráni ani medi-
cína. „Obsahujú ich zubné 
výplne, korunky a implantáty, 
ortopedické pomôcky a endo-
protézy. Súčasťou očkovacích 
vakcín býva konzervačná látka, 
ktorá obsahuje formu ortuti 
a hliník. Kovy sú aj v liečivách. 
Napríklad v liekoch na znižo-
vanie kyslosti sa nachádza 
hliník, v rôznych mastiach 
a krémoch, napríklad na akné, 
je zinok, niektoré lieky sa leštia 
dioxidom titánu,“ objasňuje 
imuno-alergiológ a dodáva, že 
netreba zabúdať ani na fajčenie. 

„Cigarety obsahujú splodiny 
s kovmi, ktoré vdychuje nielen 
fajčiar, ale aj pasívny nefajčiar.“
Čoraz viac ľudí však precitli-
vene reaguje aj na potraviny, 
ktoré obsahujú kovy. „Ich 

minút, aby mi nikel z nej neško-
dil. Bývam v podnájme, viete si 
predstaviť tie sumy?“

V šperkoch aj v tehlách

„Asi pätnásť percent našich 
pacientov má kontaktnú aler-
gickú dermatitídu. Vyvoláva 
ju kontakt kože s látkami 
vonkajšieho pôvodu, napríklad 
s kovmi, farbivami, konzervač-
nými látkami, parfumami či 
s latexom. Dôležité je spolupô-
sobenie ďalších faktorov, naprí-
klad stav kožnej bariéry, kožné 
či iné ochorenie. Kontaktný 
ekzém zväčša prechádza 
do chronického stavu a vracia 
sa,“ vysvetľuje doktorka 
Veronika Manduchová 
z Dermatovenerologickej 
kliniky UNM v Martine.
Častá býva najmä kontaktná 
alergia na kovy. V rebríčku 
alergénov jednoznačne vedie 
nikel, nasleduje chróm a kobalt. 
Reakcie na ortuť, zinok, hliník, 
mangán, titán, vanádium 
či na iné kovy sú vzácnej-
šie. „Na nikel reaguje viac žien 
ako mužov. Častejšie prichá-
dzajú do styku so šperkmi 

ZDRAVÁ
RADA

Lekára obo- 
známte s alergiou 
na nikel či na iné 

kovy, ak máte 
plánovanú operá-
ciu alebo zubár-

sky zákrok.

zoznam závisí od miesta 
a krajiny, kde žijete. Napríklad 
Američania našli vysokú 
koncentráciu niklu v zemia-
koch, zatiaľ čo Švédi nízku. 
Fíni odporúčajú ľuďom jesť 
morské ryby najviac raz 
do týždňa, lebo v ich telách 
objavili vysoký obsah ortuti 
a kadmia, my aspoň dvakrát 
týždenne. Ak jete ovocie a zele-
ninu zo záhradky, ktorú máte 
pri krematóriu alebo pri cemen-
tárni, je pravdepodobné, že 
tieto potraviny budú obsaho-
vať viac kovov, ako je pre vaše 
zdravie vhodné,“ hovorí Martin 
Lešťan. Pritom nie je až také 
dôležité, aké množstvo kovu 
sa vám do tela cez potravinu 
dostane. „Vstrebateľnosť kovov 
v črevách sa u rôznych jedin-
cov pohybuje od jedna do desať 
percent. Ak patríte k tým, čo 
ju majú vysokú, a navyše 
ste precitlivení, na senzibi-
lizáciu vám postačí aj mini-
málne množstvo kovu v potra-
vine. Preto sa zo zdravotného 
hľadiska objektívne nedá 
stanoviť neškodné či rizikové 
množstvo niklu v potravinách,“ 
dôvodí lekár.

Vyrážky, únava, zápaly

„Najčastejšími kožnými 
prejavmi kontaktnej alergie 
sú začervenanie, svrbenie 
a pálenie, drobné pľuzgieriky, 
trhlinky, opuchy a olupujúca sa 
koža,“ hovorí dermatologička 
Veronika Manduchová. Pri aler-
gii na nikel si problémy zväčša 

Súčasťou vyšetrenia sú
náplasťové testy, ktoré by mali alergiu 

definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť.

Látok, ktoré sa dajú 
testovať, je tak veľa, 
že pre lekára môže 
byť problém vybrať 
tie najvhodnejšie

KOŽNÉ REAKCIE



kaderníčka či kozmetička alebo 
je vaším koníčkom modelár-
stvo, dá sa vopred predpokladať, 
že vás alergizujú kovy či iné 
kontaktné materiály. Lekára 
bude zaujímať aj klinický obraz, 
priebeh a lokalizácia preja-
vov. Súčasťou vyšetrenia sú 
epikutánne, teda náplasťové 
testy, tie by mali alergiu defi-
nitívne potvrdiť alebo vyvrá-
tiť. „V súprave sa štandardne 
nachádza dvadsaťosem aler-
génov. Testujeme nikel, chróm, 
kobalt, ale aj dezinfekčné látky 
a zložky krémov, mastí, šampó-
nov, kondicionérov, mydla, 
zubnej pasty, parfumov a inej 
denne používanej kozmetiky,“  
vymenúva Veronika Manducho- 
vá. Okrem štandardnej súpra- 
vy má lekár k dispozícii série  
kontaktných alergénov na den- 
tálne materiály, textilné farbi- 
vá či špeciálne súpravy pre 
jednotlivé profesie. „Látok, 
ktoré sa dajú testovať, je veľmi 
veľa, problém je vybrať z nich 
tie najvhodnejšie,“ uvažuje 
Martin Lešťan. Náplasti vám 
nalepí lekár na kožu na chrbte. 

„Výsledky odčítame po dvad-
siatich štyroch, štyridsiatich 
ôsmich až sedemdesiatich 
dvoch hodinách. Hodnotíme 
vznik lokálnej reakcie v mieste 
pôsobenia konkrétneho aler-
génu. Prejavy liečime lokál-
nymi prípravkami s kortikoid-
nou zložkou, antiseptickými 
roztokmi, protizápalovými 
nesteroidnými masťami či 
celkovými antihistaminikami. 

všimnete rýchlo, objavujú sa 
najmä pod pupkom, v oblasti 
zápästia, krku či ušných lalô-
čikov: „Súvisí to s kontaktom 
kože s kovovými gombíkmi 
nohavíc, s náramkovými 
hodinkami, retiazkami, náuš-
nicami či s inou bižutériou,“ 
prechádza lekárka k vážnejším 
prejavom, ktoré dobre pozná 
aj doktor Lešťan. „Niektorí 
pacienti sa sťažujú na chro-
nickú únavu, bolesti svalov, 
opuchy, na afty, netypické 
zápaly zubov a ďasien, ktoré 
často súvisia práve s alergiou 
na kov. Tá môže byť aj spúš-
ťačom autoimunitných ocho-
rení či problémov so štítnou 
žľazou. Zaznamenali sme reak-
cie tráviaceho traktu a iných 
vnútorných orgánov,“ tvrdí 
imuno-alergiológ. Kontaktná 
alergia totiž  funguje na inom 
mechanizme ako inhalačná, 
napríklad peľová. Je pre ňu 
typická oneskorená reakcia, 
ktorú spôsobujú lymfocyty, 
nie špecifické protilátky IgE. 

„Nikel najprv pôsobí na kožu 
a prechádza cez ňu do hlbších 
vrstiev. Cez bunky prezentujú- 
ce antigén sa dostáva do kon- 
taktu s T-lymfocytmi. Tie ostá-
vajú pamäťovo aktívne po celý 
život. Ak vám raz zistia aler-
giu na nikel, pravdepodobne 
vás bude sprevádzať po celý 
život a po čase sa k nej možno 
pridajú aj iné alergie.“

Náplasti na chrbte

Skorá diagnostika a liečba sú 
veľmi dôležité, preto čo najskôr 
choďte ku kožnému lekárovi 
či k alergiológovi. Spýta sa 
vás na podrobnú anamnézu 
so zameraním na domáce 
a pracovné prostredie, na vaše 
záujmy, používanú kozmetiku. 
Ak pracujete v stavebníctve, ste 

Vo vážnejších prípadoch podá-
vame celkové kortikosteroidy 
vo forme injekcií a tabletiek,“ 
vysvetľuje dermatologička.
 
Vyhnúť sa im je ťažké

Ak už máte oficiálne potvrdenú 
kontaktnú alergiu na nikel či 
na iné kovy, dostanete zoznam 
alergénov, ktorým sa musíte 
vyhýbať. Dôležité je pozoro-
vať, ktoré potraviny škodia 
konkrétne vám. „U pacientov 
s kontaktnými alergiami máme 
dobré skúsenosti aj s očistnými 
kúrami  raz, dva razy do roka.“

AK VÁM PREKÁŽA 
NIKEL, POZOR NA...

 ▶ vlasovú a deko-
ratívnu kozmetiku 

– mejkapy, maskary, 
rúže, ceruzky, laky 
na nechty a vlasy, 
farby na vlasy 

 ▶ bižutériu, 
pírsing, ale aj 
na šperky zo zlata 
či zo striebra 

 ▶ kovové pracovné 
nástroje, na pred-
mety ako gombíky 
a zipsy na noha-
viciach, háčiky 
na podprsenke, 
príbory 

 ▶ lieky a krémy, 
na injekčné 
a akupunktúrne 
ihly, na zubné 
strojčeky 
a implantáty, 
na ortopedické 
pomôcky a endo-
protézy 

 ▶ jedno- a dvojeu-
rové mince, ktoré 
sa vyskytujú v zlia-
tine s meďou 

 ▶ priemyselné 
materiály, ktoré sa 
používajú v staveb-
níctve (cement), 
v automobilovom 
priemysle (anti-
korózne zliatiny), 
v sklárskom prie-
mysle (chemiká-
lie na zrkadlá), 
v chemickom  prie-
mysle (prísady 
do olejov a chla-
diacich kvapalín), 
v elektrotechnic-
kom priemysle 
(akumulátory) 

Ak máte záhradku pri krematóriu či 
cementárni, plody asi budú obsahovať 

viac kovov, ako je zdravé.

Už žiadne alergie 
na slnko

Intenzívne slnečné lúče dokážu 
citlivú kožu poriadne potrápiť. Môžu 
prebudiť alergie na slnko a na pláž 
a bikiny môžete na niekoľko dní až 
týždňov zabudnúť. Ak nechcete 
riskovať a  pokaziť si dovolenku, 
pribaľte si do kabelky Daylong FACE 
sensitive SPF 30 gél-� uid, ktorý bol 
vyvinutý pre citlivú kožu so sklonom 
k alergii na slnko. Hypoalergénny 
prípravok odporúčame tiež pre 
mastnejšie typy pleti pre jeho 
ultraľahkú konzistenciu a zloženie bez 
tukov a emulgátorov. Jednoducho 

sa rozotiera, 
rýchlo vstrebáva 
a  navyše je 
v y b a v e n ý 
e x t r é m n o u 
vodeodolnosťou. 
Užite si slnečné 
dni bez kožných 
problémov.

Daylong.indd   1 11.7.2017   12:03

Farby na šaty, posteľná bielizeň, 
ale i tetovacie pigmenty obsahujú 
často kadmium a iné alergény.
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najproblematickejšie potraviny 
v danej lokalite. Rastliny získa-
vajú nikel z pôdy, zvieratá ho 
získavajú konzumáciou rast-
lín, ktoré sú jeho zdrojom. Pre 
Slovákov sú najväčším zdrojom 
niklu práve rastlinné potra-
viny. Naša strava je bohatá 
najmä na rôzne druhy obilnín – 
na pečivo, zemiaky či cestoviny. 
Ale mäso za obilninami až tak 
nezaostáva, je druhým najväč-
ším zdrojom niklu v našom 
jedálnom lístku.

Viete alergikovi zostaviť 
„nízkoniklovú“ diétu?
Tá, ktorú používame v ambu-
lancii, nepozostáva z konkrét-
nych príkazov a zákazov, skôr 
sa snažíme o pestrý jedálny 
lístok. Nie je vhodné klásť 
pri stravovaní veľký dôraz 
na konzumáciu len jednej 
plodiny alebo potraviny 

Alergií na nikel pribúda. 
Prečo?
Zatiaľ nevieme presne 

povedať, do akej miery 
prispieva nikel v potravinách 
k prejavom tejto primárne 
kontaktnej alergie. Nemôžeme 
však poprieť, že nikel nájdeme 
v mnohých potravinách a pre 
alergika je jedlo jedným 
z najvýznamnejších zdrojov 
tohto kovu. Vychádzame teda 
z predpokladu, že obmedze-
nie príjmu niklu zo stravy by 
mohlo zlepšiť prejavy niklo-
vej alergie, úplné vymiz-
nutie príznakov sa však 
nepredpokladá.

Od čoho závisí obsah 
niklu v potravinách?
Od jeho obsahu v pôde. Ten 
sa líši aj na základe geogra-
fickej polohy, preto je 
veľmi ťažké vytypovať tie 

Pre Slovákov sú najväčším zdrojom
niklu potraviny z obilnín, 

zemiaky, ale aj mäso.

DOBRÝ AJ ZLÝ
Nikel sa v prírode 
nachádza v pôde, 
a teda aj v rast-
linách. Človek ho 
v potrave priro-
dzene prijíma asi 
v množstve desať 
miligramov. 
Jeho úloha, ako 
aj ďalších kovov, 
v tele nie je 
celkom objasnená.
Asi osemnásť 
percent niklu 
sa uloží v koži. 
Zvlášť vysoká 
koncentrácia je 
aj v kostnej dreni, 
v uzlinách, pečeni 
a v pote – pro- 
stredníctvom 
potu sa totiž 
z tela vylučuje. 
Niklu sa pripi-
suje účasť aj 
v transporte 
kyslíka do tkanív, 
v syntéze enzy-
matických biel-
kovín, v premene 
uhľovodíkov, 
tukov a bielkovín, 
v tvorbe hormó-
nov. Nedostatok 
niklu spôsobuje 
nadmerné pote-
nie, poruchy 
trávenia, málo-
krvnosť, steatózu 
pečene, poruchu 
funkcie obličiek.

Chróm a  kobalt 
nezaostávajú

 ▶ Hlavným spúšťačom aler-
gie na chróm je farbená koža, 
zjasňovače bielizne, čistiace 
prostriedky, cement, anti-
korózne farby, impregnačné 
látky na drevo, zápalkové 
hlavičky, chladiace zmesi, 
odmasťovacie prostriedky, 
tlačiarenské chemikálie, 
lepidlá, pokovované predmety, 
živice v leteckom priemysle. 
Zdroje chrómu v sloven-
ských potravinách: pohánka, 
mliečne výrobky, figy, zelená 
listová zelenina, kapusta, 
mäso, kôrovce, morské riasy.

 ▶ Tretí v rebríčku najdráž-
divejších kovov je kobalt. 
Používa sa na výrobu zliatin, 
je vedľajším produktom pri 
ťažbe niklu a medi, vyskytuje 
sa pri opracúvaní diaman-
tov, farieb, magnetoch, pri 
elektrogalvanizácii, v povr-
chových náteroch a farbách, 
v tlačiarenských atramen-
toch, v živiciach.

Nízkoniklová 
diéta
Príkazy a zákazy neexistujú, jedálny 
lístok musí byť aj napriek obmedzeniam 
bohatý, upozorňuje nutričná terapeutka 
Mgr. Judita Páleníková z Prešova.

Od obsahu niklu v pôde 
závisí aj to, či je zelenina 
pre „niklového alergika“ 
prijateľná.

KOŽNÉ REAKCIE



Liečbu alergie na nikel podporuje
vláknina, ktorá obmedzuje

vstrebávanie kovov v tráviacom
trakte.

ľahšie dodržiava, ak vedia, že je 
časovo ohraničená.

Čo ešte pomáha?
Vhodnou podpornou živi-
nou v liečbe alergie na nikel 
je vláknina, ktorá vďaka 
svojim absorpčným vlastnos-
tiam dokáže na seba naviazať 
niektoré ťažké kovy a obmedziť 
ich vstrebávanie v tráviacom 
trakte. Keďže veľa potravín 
bohatých na vlákninu záro-
veň obsahuje aj viac niklu – 
napríklad celozrnné pečivo 
a cestoviny, pohánka, ovsené 
vločky –, je dôležité zamerať 
sa najmä na vlákninu zo zele-
niny a z ovocia – z brokolice, zo 
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sladkého zemiaka, z karfiolu, 
cvikly, bobuľového ovocia, 
hrušky či z banánu. Treba si 
uvedomiť, že mnohé potraviny, 
ktoré papierovo obsahujú veľa 
niklu, majú zároveň aj veľa 
železa, ktoré blokuje vstre-
bávanie niklu do tela a môže 
tak zmierňovať príznaky aler-
gie. Ide napríklad o mäsové 
výrobky, špenát a strukoviny. 
Z doplnkov stravy môžete 
vyskúšať chlorelu.

– napríklad ak si dáte každý deň 
na raňajky ovsené vločky alebo 
konzumujete denne priveľa 
pečiva. Momentálne je známy 
zoznam niektorých potravín, 
ktoré majú vysoký obsah niklu 
bez ohľadu na ich geografický 
pôvod. Tie sa snažíme v strave 
čo najviac obmedziť.

Ako dlho treba takú 
diétu dodržiavať?
Keďže sa pri nej v strave 
veľakrát obmedzujú aj veľmi 
zdravé potraviny, neodporú-
čam ju dodržiavať dlhodobo. 
Často volíme skôr odľahču-
júce diéty – prísnejšie obme-
dzíme potraviny bohaté 
na nikel na niekoľko týždňov 
v čase, keď pozorujeme zhor-
šenie príznakov alergie. Tento 
spôsob nám zároveň zabezpečí 
lepšiu spoluprácu zo strany 
pacientov, ktorým sa diéta 

ZDRAVÁ
RADA

Ak sa váš stav pri 
„nízkoniklovej“ 
diéte nezlepší, 

treba pátrať ďalej
a zbytočne sa 
nezaťažovať

neúčinnou diétou.

Čo všetko vás ešte môže 
podráždiť? Čítajte na

WWW.BILLA.SK
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Sezónne 
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