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Mám HIT -čím to liečiť?
● Diéta-  nízkohistamínová 

(dľa príručky prof.Hrubiška)
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Mám HIT -čím to liečiť?

● Diéta-  nízkohistamínová

● Doplnok enzýmu

-diaminooxidáza z bravčovej bielkoviny

-nevstrebáva sa z čreva

-účinok, ak sa dá s jedlom či tesne po

-(neobsahuje ani glutén, ani laktózu)

-cena, ak sa dá s každým jedlom vs. diéta



  

Mám HIT -čím to liečiť?

● Diéta-  nízkohistamínová

● Doplnok enzýmu

● Antihistaminiká (cetirizin, levocetirizin, loratadin, 
desloratadin, rupatadin, fexofenadin, bilastín)

Receptory: H1, H2, H3, H4

(v senzorických nervoch, cievach, hladkých 
svaloch a mukóznych žliazkach)

-H1-antihistaminiká okrem toho, že bránia väzbe 
histamínu na H1 receptor, fungujú aj ako 
inverzné agonisty – stabilizujú neaktívnu formu 
receptora

-Fungujú aj po strávení histamínu  



  

Mám HIT -čím to liečiť?

● Diéta-  nízkohistamínová

● Doplnok enzýmu

● Antihistaminiká

● Vitamíny

-vitamín C (min.1 g denne) ↓tvorbu 
histamínu

a urýchľuje jeho odbúravanie.

-vitamín B6 (1,2 mg denne) zvyšuje 
aktivitu DAO v čreve 



  

Mám HIT -čím to liečiť?

● Diéta-  nízkohistamínová

● Doplnok enzýmu

● Antihistaminiká

● Vitamíny

● Probiotiká

-áno: Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus plantarum 

-nie: Lactobacillus casei (TISTR 389) and 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
(TISTR 895) – produkujú biogénne amíny 



  

Mám HIT -čím sa neliečiť?

Prezrieť si 
tabuľku -  
berieme niečo z 
toho dlhodobo? 



  

Mám HIT -čím sa neliečiť?

● Mám bolesti: pozor na NSAID! 

-nie, resp.opatrne: Aspirin, paralen, „Ibáč“, 
Novalgin

-áno, samozrejme opatrne  :-): butylskopolamín 
(napr.Buscopan)

● Pri nafukovaní, dyspepsii

-nie: metoklopramid (napr.Degan)

-áno, ale s liekmi nikdy netreba preháňať :-): 
simetikón (napr.Espumisan), prokinetiká (napr. 
Costi, Itoprid, Ganaton, Kinito), lieky na 
žalúdočnú kyselinu (Helicid, Ranital,Nolpaza), na 
hnačky (probiotiká!, Smecta, Endiex, Imodium)



  

Mám HIT -čím sa neliečiť?

● Pri infekcii – lieky na kašel: 

-nie: N-acetylcystein (ACC, Solmucol), 
ambroxol (Ambrobene, Mucosolvan, 
Flavamed), kodeín

-áno: bromhexin, erdosteín (Erdomed), 
Sinupret

● Pri infekcii – antibiotiká 

-opatrne (blokujú): cefuroxim (Zinnat, Axetine, 
Xorimax), doxycyklín (doxybene, doxyhexal), 
kys.klavulánová (Augmentin, Amoksiklav, 
Medoclav, Megamox

-nidrazid -  ale závažná diagnóza TBC



  

Mám HIT -čím sa neliečiť?

● Chcú ma uspať

nie: mesocain, procain, marcain, prilocain, D-
tubocurarin, alcuronium, pancuronium, 
barbituráty, tiopental- HUPS!

Preto-antialergická príprava/príprava alergika 
(pozor na ACC!)

● Chcú ma vyšetriť pomocou kontrastnej látky

-jódové sú silný histaminoliberátor (RTG, CT)

-gadolínium zatiaľ dobre znášané (MR)

Preto-antialergická príprava/príprava alergika 
(pozor na ACC!)



  

Príprava alergika resp.HITkára

● Antihistaminikum (2.generácie!)

72, 48, 24, 12 a 6 hod. pred zákrokom.
● Kortikoid napr. 20 mg prednizónu

6 hodín a 30 minút pred zákrokom
● Prípadne Daosin 



  Ďakujem za pozornosť!

HIT nie je len hitom, 

nie je to len „hit“- úder,

treba počúvať Hlavu I Telo
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