
1 SOUHRN 

Cílem naší studie bylo zhodnotit vliv možných rizikových faktorů na rozvoj 

alergického onemocnění v dětské populaci. Zkoumali jsme, zda výživa dítěte po 

narození, zažívací obtíže v době kojení a po jeho ukončení, tuky v domácí stravě, 

četnost masa v jídelníčku, péče o dítě, užívání dětské kosmetiky, věk dítěte při 

nástupu do jeslí, školky, školy, počet sourozenců v domácnosti může mít vliv na 

rozvoj alergie.  

 Naše studie proběhla v roce 2005. Pro získání údajů jsme zvolili dotazníkovou 

metodu. Z rozeslaných 3845 dotazníků po celé České republice se nám vrátilo 2050, 

což je 54,3 %. Zkoumanou cílovou věkovou skupinou byly děti narozené v letech 

1992 – 1994. Podle došlých údajů jsme děti rozdělili na alergické a nealergické a 

porovnávali výskyt jednotlivých faktorů u těchto dvou skupin.  

Z vyhodnocených dat jsme získali několik statisticky významných výsledků. 

Prvním sledovaným faktorem bylo kojení. Podle našeho vyhodnocení byl u dětí 

kojených ve 13.– 18. měsíci života výskyt alergií nižší (p  0,05). Naopak v případě 

výživy pouze náhradou mateřského mléka bylo procento alergiků podstatně vyšší (p 

 0,05). Dalším ze sledovaných faktorů byly zažívací obtíže v době kojení a po jeho 

ukončení. Nadýmáním v době kojení trpělo více alergických dětí než nealergických, a 

to i v případě po podání antibiotik. Stejné obtíže po ukončení kojení se opět 

procentuálně více projevily u alergických dětí (p  0,01). Dalším zjištěným rizikovým 

faktorem byla konzumace pouze rostlinných tuků. Naopak protektivní vliv může mít 

konzumace obou typů tuků (rostlinných i živočišných). Významnější ovlivnění 

(negativně nebo pozitivně) alergických problémů při konzumaci masa jsme 

nepotvrdili. Dále jsme vyhodnocovali péči o dítě (očista, dětská kosmetika). 

Statisticky významné zjištění je pouze to, že při sprchování je výskyt alergií vyšší u 

dětí ve věku od 2 let. Při používání dětské kosmetiky je výskyt alergií statisticky 

významně menší pouze v případě jejího nepravidelného používání (např. při 

opruzení). Při sledování věku dítěte při nástupu do školy, školky se ukázala 

prevalence výskytu alergických onemocnění menší, pokud dítě nastoupilo v nižším 

věku (p  0,05). K vyhodnoceným  rizikovým faktorům rozvoje alergií patří i to, pokud 

dítě nemá mladšího sourozence (p  0,001 ). Naopak v případě dvou  mladších 

sourozenců byl výskyt alergií u sledovaných dětí významně nižší. 


