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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce byla vypracována na katedře biologických a 

lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové. 

Hlavním podnětem byl stále se zvyšující počet alergických onemocnění. Jejich 

výskyt v populaci se odhaduje na 15-20 %, ovšem výskyt u generace do 15 let 

je ještě vyšší, něco kolem 25 % a bohuţel toto číslo stále stoupá. V naší 

republice je jiţ asi 2 miliony alergiků. V mnoha případech se u jednoho jedince 

můţeme setkat s více různými alergickými onemocněními současně.  Mohou se 

projevovat pouze mírnými obtíţemi nebo naopak představovat celoţivotní 

strádání a ovlivnit kvalitu ţivota. Výskyt alergických nemocí je v různých zemích 

světa odlišný, především v závislosti na klimatických podmínkách a 

industriálních faktorech. Tento problém se týká zejména ekonomicky vyspělých 

zemí v porovnání se zeměmi rozvojovými. Důvody neustálého růstu alergických 

onemocnění nejsou přesně známy, ale velký vliv je připisován současnému 

ţivotnímu stylu, zvyšujícímu se mnoţství alergenů, výfukových plynů, změnám 

klimatu atd. Důleţitou roli hrají také infekce. 

Cílem naší studie je zjištění vlivu různých predispozičních faktorů na 

vznik a rozvoj alergických onemocnění, případně zjistit, zda určitý faktor můţe 

být jakýmsi ukazatelem na pozdější vznik alergie. 

V této práci jsme se zabývali rozdílnými predispozičními faktory vzniku 

alergií. Jednalo se o výţivu dítěte po narození, zaţívacími obtíţemi dítěte 

v době kojení a po jeho ukončení, zastoupením různých forem tuků ve stravě 

dítěte, výskytem četnosti masa v jídelníčku, péčí o dítě, uţíváním dětské 

kosmetiky, věkem dítěte při nástupu do jeslí, školky a školy, počtem 

sourozenců.  

Studie byla realizována dotazníkovou formou. Zjištěné výsledky jsme 

statisticky vyhodnotili a zjištěné údaje jsme porovnali se zahraničními studiemi, 

které proběhly  na stejné téma. Nezbytným předpokladem pro úspěšný průběh 

studie byla spolupráce ze strany rodičů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Imunitní systém 

Imunitní systém zajišťuje homeostázu, integritu (celistvost) a identitu 

(jedinečnost) organismu. Hlavní funkcí imunitního systému je schopnost 

rozlišovat mezi buňkami a molekulami tělu „vlastními“ a „cizími“ (bakterie, viry, 

plísně, různé neţivé částice). Částice, které jsou organismem vyhodnoceny 

jako cizí, jsou destruovány a eliminovány z organismu. Za cizorodé částice 

mohou být povaţovány i buňky vlastního těla v případě, ţe jsou pozměněné, 

napadené infekcí nebo odumřelé. Na zajištění imunity se podílí specializované 

buňky (imunocyty), jejich produkty (např. protilátky, cytokiny, komplement) 

bariérové orgány (kůţe sliznice) a některé jejich fyziologické funkce (např. 

kašel, peristaltika). Všechny imunocyty se vyvíjí z pluripotentních kmenových 

buněk kostní dřeně. Hlavní vliv na účelné dozrávání buněk mají růstové faktory 

povahy peptidových hormonů označovaných jako CSF(colony stimulated 

factors). Jílek P., 2002 

 

2.2 Imunita 

Dělení: 1. nespecifická (vrozená, přirozená) 

2. specifická (adaptivní, získaná) 

2.2.1 Nespecifická (vrozená, přirozená) imunita 

Jedná se o vrozenou schopnost organismu rychle reagovat proti 

cizorodým mikroorganismům a materiálům, bez předchozího setkání 

s antigenem a bez schopnosti vytvářet imunologickou paměť. K sloţkám 

nespecifické imunity patří: kůţe a sliznice (vytvářející bariéru proti průniku 

cizorodých látek), fagocytující buňky (makrofágy a polymorfonukleární 

leukocyty), přirozená cytotoxicita a látkové faktory (lyzozym), komplement, 

aj. Je-li vrozená imunitní odpověď k překonání infekce nedostatečná, mobilizuje 

se druhá část imunitního systému (získaná imunita) 

 



 7  

2.2.2 Specifická (adaptivní, získaná) imunita 

Jedná se o vývojově mladší imunitní mechanismy. Ve srovnání 

s nespecifickou imunitou se specifická imunita rozvíjí s určitým zpoţděním, ale 

účinkuje cíleně proti konkrétním patogenům (bakterie, viry, toxiny, aj.). 

Efektorovou buňkou je lymfocyt, který je schopen vyvolat odpověď na antigen 

(antigen = látka vyvolávající v organismu imunitní reakci). Makromolekulu 

antigenu imunitní systém nerozeznává jako celek, ale pouze její určité 

povrchové znaky, tzv. antigen – determinanty. Dalšími vlastnostmi je schopnost 

rozlišení mezi cizími, „nevlastními“ antigeny a „vlastními“ antigeny hostitele a 

tvorba imunologické paměti.  

 

Dělení specifické imunity:  1. látková (humorální) imunitní odpověď 

2. buňkami zprostředkovaná imunitní odpověď 

Látková (humorální) imunitní odpověď 

Výkonnou buňkou je B-lymfocyt, jehoţ funkcí je tvorba protilátek. K tomu 

je zapotřebí aktivace B-lymfocytu, který do této doby setrvával v neaktivní 

podobě. K aktivaci dochází po navázání antigenu na receptor B-lymfocytu. 

Setkání B-buňky se nejčastěji uskutečňuje prezentací antigenu makrofágem, 

který sloţky antigenní povahy exponuje na svém povrchu. Aktivovaný lymfocyt 

se přeměňuje v plazmatickou buňku, schopnou produkovat protilátky. U 

některých lymfoblastů k přeměně na plazmatické buňky nedochází, ale mnoţí 

se a diferencují ve velké mnoţství paměťových buněk, které dále cirkulují v těle 

a vstupují do lymfatických tkání. Po opakovaném setkání s tímtéţ antigenem 

jsou schopny rychle reagovat a začít produkovat protilátky. Jedná se o tzv. 

sekundární odpověď.  

Protilátky; jedná se o glykoproteiny, patřící mezi -globuliny (imunoglobuliny – 

Ig). Základní strukturní jednotku tvoří 4 peptidové řetězce spojené disulfidickými 

můstky. Dva a dva řetězce jsou stejné: dva lehké (L = light) a dva těţké (H = 

heavy). Hypervariabilní okrsky sousedících řetězců L a H tvoří vazebná místa 

pro antigen. Dle rozdílů ve struktuře těţkých řetězců se protilátky dělí do 5 tříd: 

IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Protilátky se uplatňují 3 způsoby: -přímým účinkem – 

aglutinací = velké částice s antigenem na povrchu  pomocí navázání protilátek 

se shlukují, precipitací = komplex antigen – protilátka příliš velký, stává se 
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nerozpustným a precipituje, neutralizací, lýza = účinné protilátky přímo 

způsobují rupturu cizorodé buňky, aktivací komplementu, opsonizací = 

provokováním fagocytozy 

 

Buňkami zprostředkovaná imunitní odpověď 

Efektorovými buňkami jsou T-lymfocyty. Po aktivaci antigenem se dělí a 

diferencují ve vysoce specializované efektorové buňky.  

4 hlavní funkce T-lymfocytů: 

 aktivace B-buněk k tvorbě protilátek 

 aktivace makrofágů 

 buněčně zprostředkovaná cytotoxicita 

 potlačování odpovědi specifických T- a B-lymfocytů 

Dělení T-lymfocytů na 3 subpopulace: 

 pomocné T-buňky TH (helper = pomocník) 

 cytotoxické TC 

 supresorové TS 

Aby mohl T-lymfocyt antigen rozpoznat, musí být v akcesorní buňce 

zpracován, rozštěpen a peptidové fragmenty pak prezentovány na povrchu 

buňky v asociaci s molekulami HLA . nebo II. třídy (HLA = Human Leukocyte 

Associated Antigens). 

HLA I. třídy se nacházejí na povrchu většiny jaderných buněk těla, HLA 

II. třídy na buňkách souvisejících s imunitou (makrofágy, B-lymfocyty, aj.). 

Variabilní receptor zprostředkovává rozpoznání antigenu a váţe zpracované 

proteinové fragmenty v komplexu s HLA – molekulami. K usnadnění rozpoznání 

molekul HLA jsou T-buňky vybaveny ještě nevariabilními proteinovými CD – 

koreceptory. Rozlišujeme dva typy CD4+ a CD8+. 

Stejně jako u B-buněk se po aktivaci T-lymfocytů zachovává určité 

mnoţství paměťových T-buněk. Ty při opětovném setkání s antigenem tvoří 

v rámci sekundární odpovědi velký počet efektorových T-lymfocytů.  

 

Cytotoxické T-lymfocyty 

Nesou fenotyp CD8+ a mají schopnost rozpoznat cizí antigen na povrchu 

kterékoliv buňky těla, protoţe mají CD8+  koreceptor reagují na kombinaci 

antigenu s molekulami HLA I. třídy. Hlavní funkcí je kontrola ostatních buněk 
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v těle, zda nedošlo k infikaci virem, k přeměně v buňku nádorovou, ale jsou 

schopny i zabíjet bakterie a některé parazity. Vlastní cytotoxická reakce začíná 

vazbou na cílovou buňku, k uvolnění obsahu granul (lyticky působících 

proteinů), čímţ dojde k rozpadu buňky. Cytotoxický lymfocyt se pak můţe 

oddělit a pokračovat v napadení dalších buněk Problémem v dnešní medicíně 

je, ţe značná část populace cytotoxických T-prekurzorových lymfocytů je 

schopna rozeznávat i cízí HLA antigeny. Tím dochází k likvidaci buněk cizích 

tkání, coţ je příčinou vypuzení (rejekce) transplantátu.  

 

Pomocné T-lymfocyty 

Hlavní úlohou je regulační funkce. Ovlivňují téměř všechny imunitní 

funkce, jsou nezbytné pro tvorbu protilátek v B-buňkách. Prekurzory pomocných 

T-lymfocytů (které nesou koreceptory CD4+) odpovídají na antigen, je-li 

prezentován v asociaci s glykoproteiny HLA II. třídy. Vlastní aktivace potom 

vyústí v produkci cytokinů. Tyto mediátory jsou nezbytné pro další průběh 

imunitní reakce, aktivaci samotných T-buněk, B-buněk, makrofágu aj.  

 

Spresorové T-lymfocyty 

Jedná se o buňky regulační, schopné potlačovat funkce cytotoxických i 

pomocných T-buněk a odpovědi B-buněk na antigeny. Samy pro svoji funkci 

potřebují podněcování ze strany pomocných T-buněk, které jsou zpětně 

aktivovanými supresorovými T-buňkami tlumeny. Zpětnovazebný okruh je 

ochranou proti neadekvátním imunitním reakcím. Supresorové T-lymfocyty mají 

důleţitou roli v omezování schopnosti imunitního systému napadat tkáně 

vlastního těla a celkově v imunologické toleranci. Trojan S. a kol., 1999 

2.3 Poruchy imunity 

Jednotlivé systémy imunity se do obranných imunitních reakcí zapojují 

různým kombinovaným způsobem. Fyziologické obranné reakce můţeme 

rozdělit do tří skupin: 

 Reakce zprostředkovaná protilátkami IgE 
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Tato reakce slouţí k obraně organismu proti parazitům. Obranu zajišťují 

aktivované ţírné buňky a bazofilní granulocyty, přičemţ do obranných reakcí se 

zapojují i eozinofilné leukocyty a aktivované makrofágy. 

 Reakce zprostředkovaná IgG a IgM protilátkami.  

Slouţí k obraně proti extracelulárním mikrobům. Dochází k tvorbě 

imunokomplexů antigen – protilátka, s následnou aktivací komplementového 

systému a vzniku obranného zánětu. Štěpy komplementu přitahují a aktivují 

polymorfonukleární leukocyty. Zvýší se fagocytóza i baktericidní schopnost 

polymorfonukleárů.  

 Reakce zprostředkovaná buňkami  

Do této obranné reakce se zapojují makrofágy, T-lymfocyty a jimi uvolněné 

cytokiny. Slouţí k eliminaci buněk napadených intracelulárními infekčními 

činiteli, popřípadě k odstranění maligních nebo nefunkčních tělu vlastních 

buněk.  

Ţádná z imunitních reakcí neprobíhá izolovaně, ale dynamicky, 

v časových fázích a zapojením celého systému. Navíc je imunitní systém 

vybaven mechanismy, které se mohou do značné míry vzájemně zastupovat. 

Obranné reakce zajišťované imunitním systémem nemusí být přiměřené 

potřebě udrţení homeostázi organismu.  

V případě poruchy regulační rovnováhy v důsledku genetické predispozice, 

vlivem výţivy, léčby, prostředí, stresů, infekcí, můţe dojít k neúměrné 

fyziologické imunitní reakci. Dochází k nedostatečným nebo naopak 

vystupňovaným imunopatologickým reakcím, s projevy různých poruch, aţ 

klinicky manifestního onemocnění. Choroby, jejichţ příčiny jsou poruchy v 

imunitním systému, rozdělujeme do tří základních skupin: 

 imunodeficience – sníţená obranyschopnost organismu vůči infekcím, 

projevujíci se zvýšeným sklonem k infekcím, které mají delší a těţší 

průběh, recidivují, popř. probíhají chronicky 

 alergie – uplatňuje se přecitlivělost na antigeny z vnějšího prostředí 

 autoimunita – nastává v důsledku poruchy imunologické tolerance. 

Dochází k selhání regulace procesu rozpoznávání vlastních (vnitřních 

antigenů) a dochází k poškozování orgánů či tkání (orgánové nebo 
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systémové imunopatologické stavy). Na poškození se podílí 

autoprotilátky nebo autoreaktivní T lymfocyty. Fučíková, 1995. 

   

2.4 Imunopatologické reakce 

Imunitní systém, stejně jako všechny ostatní části organismu, můţe 

fungovat správně (fyziologicky) i chybně (patologicky). V případě neadekvátních 

reakcí na běţné antigeny z vnějšího prostředí hovoříme o alergii.  

Vznik atopie je multifaktoriální proces, v němţ hrají roli poruchy imunity 

způsobené (vedle dědičných vloh) paradoxně sníţením výskytu infekčních 

chorob, které v minulosti posilovaly imunitu těch, kteří je překonali a naopak 

eliminovaly jedince, jejichţ rezistence byla nedostatečná. Můţeme konstatovat, 

ţe stav imunity dnešní populace je horší, neţ např. před sto lety. K tomu 

paradoxně přispívá i očkování: chybí imunitní trénink, k němuţ docházelo při 

prodělávání nákaz. Bohuţel i širokospektrá antibiotika, která mnoha milionům 

lidí zachránila ţivota, na druhé straně ovlivňují přirozenou mikroflóru, mizí citlivé 

kmeny a zuţuje se spektrum antigenních podnětů. Mnoho banálních infekcí 

probíhá kvůli antibiotikům velmi krátce, tudíţ opět nedochází k posílení imunity. 

V posledních letech je člověk stále více vystavován chemickým látkám (barviva, 

léky, herbicidy, aj.), přičemţ všechny tyto sloučeniny mohou vystupovat jako 

antigeny. Je zřejmé, ţe imunitní systém se na tuto situaci jen obtíţně adaptuje a 

reaguje neadekvátně, často alergicky.  

Na základě významných společných rysů můţeme řadu alergických chorob 

rozdělit do pěti typů imunopatologických reakcí, tak jak to zavedli Coombs a 

Gell Jílek, 2002. 

 

Typy imunopatologických reakcí 

Reakce I. typu - atopie 

Její podstatou je neadekvátní reakce na běţné vnější antigeny 

(alergeny), příkladem pyly, sloţky potravy, prach, roztoči, léky atd. Atopická 

reakce vzniká u disponovaných jedinců s vysokým mnoţstvím protilátek třídy 

IgE, schopných reagovat s daným alergenem. Hlavními efektorovými buňkami 

atopických reakcí jsou ţírné buňky (mastocyty). Jsou rozptýleny zejména ve 
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sliznicích, podslizničním pojivu, v kůţi, podkoţí. Na povrchu jsou vybaveny 

řadou receptorů, přičemţ pro tuto reakci je zásadní receptor pro Fc fragment 

IgE a receptor pro fragmenty komplementu C3a a C5a (anafylatoxiny). Tyto 

receptory zprostředkují aktivaci mastocytů, jejichţ hlavním znakem je vysoký 

obsah granul, ve kterých je řada biologicky účinných látek (nejdůleţitější je 

histamin). Po aktivaci mastocytů dochází k rychlé degranulaci a uvolnění tohoto 

mediátoru. Hlavními projevy atopické reakce je dilatace cév a zvýšení jejich 

permeability, coţ se projeví erytémem, edémem a poklesem krevního tlaku. 

V bronších dochází naopak k bronchokonstrikci, edému epitelu, zvýšené tvorbě 

hlenu, coţ vede ke zmenšení průsvitu bronchu a zhoršení ventilace. Ţlázy 

v nose a spojivky vytváří velké mnoţství tekutiny, projevující se jako alergická 

rýma, či konjuktivitida. Histamin uvolněný do kůţe vyvolává kopřivku, svědění a 

exatém. Dochází ke zvýšení motility střev. V případě systémového působení 

histaminu můţe dojít k anafylaktickému šoku nebo astmatickému záchvatu. 

Tyto odpovědi se objevují velmi rychle po reakci s antigenem. Tím ovšem role 

ţírné buňky v atopii nekončí. Po degranulaci se spouští syntéza prostaglandinu 

a leukotrienu, které vznikají chemickou přeměnou kyseliny arachidonové. Opět 

se jedná o vysoce biologicky účinné látky, které mají řadu efektů shodných 

s histaminem. Pro pacienta to představuje další nebezpečí, zejména v případě, 

kdy histaminem zprostředkovaná reakce byla velmi intenzivní.  

Reakce II. typu – cytotoxická 

Je zprostředkována protilátkami IgG a IgM a je připisována jejich 

schopnosti aktivovat komplementový systém. Hlavními cílovými tkáněmi pro 

cytotoxické reakce jsou často krevní elementy. Protilátky se váţou na povrch 

buněk a ty jsou likvidovány prostřednictvím aktivovaného komplementu a 

mechanismy buněčné cytotoxicity. Příkladem alergické reakce II. typu je 

penicilínem vyvolaná hemolytická anémie, granulocytopénie indukovaná 

sulfonamidy aj. Naštěstí tyto autoimunitní reakce na léčiva obvykle v průběhu 

několika měsíců po odstranění provokující látky ustupují.  

Reakce III. typu – imunokomplexová 

K rozvoji této reakce dochází v případě, kdy organismus nedokáţe 

dostatečně odstraňovat imunokomplexy vzniklé reakcí antigen – protilátka (týká 

se to především malých imunokomplexů vzniklých při nadbytku antigenů, resp. 

při nízké afinitě protilátek). Komplexy jsou ukládány do cévního endotelu, 
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vznikají depozita, která aktivují komplement, fagocytózu a ostatní sloţky zánětu, 

které cévu poškozují. Typickými nemocemi z imunitních komplexů je sérová 

nemoc, některé formy chronické glomerulonefritidy, aj. Klinickými symptomy 

sérové nemoci jsou koţní kopřivkové vyráţky, artritida, edémy, horečka a 

dušnost. Tyto reakce obvykle trvají po dobu 6 – 12 dní, pak ustupují, pokud byla 

vyvolávající látka z těla vyloučena. Z léčiv mohou vést ke vzniku sérové nemoci 

např. penicilin, sulfonamidy, aj.  

Reakce IV. typu - pozdní přecitlivělost 

Tyto reakce jsou zprostředkovány senzibilizovanými T-lymfocyty. Kdyţ 

senzibilizované buňky přijdou do kontaktu s antigenem, dochází k zánětlivé 

reakci, která je vyvolána produkcí lymfokinů a následným influxem neutrofilu a 

makrofágu. Hlavním místem senzitizace i projevu je kůţe. Hlavními projevy je 

vznik edému, dochází k poruchám cirkulace aţ nekróze (např. tuberkulínová 

reakce, kontaktní dermatitida) Lincová et al., 2002, Jílek 2002. 

Reakce V. typu  

Podobně jako reakce II. typu je způsobena protilátkami. V tomto případě 

však protilátky reagují s receptory pro hormony na buňkách. Buňky nejsou 

ničeny, ale naopak stimulovány. Protilátka po obsazení receptoru má stejný 

efekt jako příslušný hormon. Příkladem je Graves-Basedowova nemoc, při níţ 

protilátky stimulují štítnou ţlázu místo tyreotropního hormonu. Zatímco 

tyreotropní hormon je tvořen dle potřeby organismu, protilátky regulovány 

nejsou a působí patologickou hyperstimulaci štítné ţlázy a tím nadprodukci 

jejích hormonů Jílek, 2002.  

2.5 Obecná charakteristika alergií 

Příčinou vzniku a podstatou existence klinických projevů alergických 

onemocnění je reakce alergenu s protilátkami a buňkami organismu. 

Výsledkem reakce je uvolnění chemicky aktivních látek (mediátorů) a vznik 

zánětu a následná změna na jednotlivých orgánech a systémech organismu. I 

v případě příčin nealergenové povahy (změna teploty, fyzická zátěţ, stres atd.), 

je mechanismus poškození stejný. Nejčastějším místem poškození bývá 

dýchací ústrojí (alergická rýma, alergická sinusitida, astma), kůţe (atopický 
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ekzém, kontaktní ekzém, vyráţky, kopřivky, otoky), oči (alergický zánět 

spojivek), trávicí ústrojí atd. Můţe dojít i k postiţení více systémů současně. 

2.6 Diagnostika alergických chorob 

Nejdůleţitější součástí diagnostiky je podrobná anamnéza. Zjišťujeme 

závislost projevu alergie na výskytu různých inhalačních alergenů (pyly), 

prostření (roztoči, plísně), počasí, stravě a na době trvání potíţí (sezónní, 

trvalé). Důleţitou roli hrají genetické predispozice, kdy v přítomnosti atopie u 

rodičů nebo člena rodiny se zvyšuje pravděpodobnost, ţe se bude jednat o 

alergické onemocnění( v případě kontaktního ekzému nebo lékových alergií se 

nemusí zjistit rodinná zátěţ) 

Anamnestická zjištění jsou dále doplňována kožními testy. Testy jsou 

prováděny na specializovaných alergologických pracovištích. K testování se 

pouţívají standardizované extrakty alergenů. Při pozitivní reakci dojde k  

vytvoření pupenu a erytému o průměru cca 4-8 mm. 

 Laboratorním vyšetřením séra lze zjistit koncentraci specifických IgE 

protilátek vůči potenciálnímu alergenu. Při onemocnění dochází ke zvýšené 

koncentraci IgE v séru. Fučíková T., 2002 

2.7 Významné alergeny 

2.7.1 Léky 

Všechny léky mohou vyvolat vznik alergických projevů, ať jiţ pouhým 

dotykem s kůţí či sliznicí, inhalací, orálním poţitím nebo injekčním podáním. 

Léky mají většinou tak malé molekuly, ţe samy o sobě nejsou schopné vyvolat 

alergickou reakci. K vyvolání alergické reakce se potřebují navázat na tkáňové 

bílkoviny. Disponovaný jedinec můţe reagovat buď přímo na podaný lék nebo 

aţ na jeho metabolit. Imunologické reakce na léky jsou zprostředkovány všemi 

typy imunopatologických reakcí. S reakcí I. typu zprostředkovanou protilátkami 

IgE se setkáváme u alergií na PNC, myorelaxancia, lokální anestetika. Reakce 

II. typu zprostředkovanou protilátkami IgG a IgM bývá u alergie na 

cefalosporiny, chloramfenikol nebo opět na PNC. Reakce III. typu – 

imunokomplexová bývá u reakcí na sulfonamidy a opět PNC. Reakce IV. typu 
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zprostředkované buňkami bývají u sulfonamidů, chlorpromazinu, PNC. Také 

rentgen kontrastní látky, vakcíny, krevní preparáty, očkovací látky mohou 

vyvolat alergickou reakci. 

Nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé koţní vyráţky, kopřivky a otoky, 

podráţdění sliznic, někdy i astmatická dušnost. Nejzávaţnějším stavem 

ohroţující ţivot je aţ anafylaktická reakce.  

2.7.2 Potraviny 

Kterákoliv sloţka potravy se můţe stát alergenem, coţ hraje hlavní 

problém v diagnostice. K nejčastějším potravinovým alergenům patří různé 

druhy ovoce (citrusy, jahody, rajská jablka, mléko a mléčné výrobky, různé 

druhy ořechů, mandle, mořské i sladkovodní ryby, čokoláda a kakao, med, 

mouka, luštěniny, zelenina, maso). Častým zdrojem alergických reakcí  jsou 

rovněţ vejce a především vaječný bílek. Alergizovat mohou i různé druhy 

koření. Problémem často nebývají jen samotné potraviny, ale různá chemická 

aditiva tj. potravinářská barviva, konzervační přísady, popřípadě přítomnost 

antibiotik (např. erytromycin v kuřecím mase), v rostlinách se mohou nacházet 

stopy pesticidů a jiných chemických látek.  

K nejčastějším projevům potravinové alergie patří postiţení sliznice úst (otok), 

koţní vyráţky, rýma, bolesti břicha, zvracení či průjmy, případně aţ těţké 

šokové reakce. 

2.7.3 Kontaktní alergeny 

Patří sem velké spektrum látek, které působí alergické obtíţe při styku 

s kůţi nebo sliznicí. Velkou skupinu představují kosmetické přípravky (barviva, 

krémy, mýdla atd.), některé zdravotnické prostředky (leukoplast), dezinfekční 

látky, různé chemikálie (ředidla, barviva, čistící prostředky atd.). Důleţitou 

skupinou jsou i kovy: chrom, nikl, kobalt. Kontaktní alergeny způsobují různé 

projevy oddáleného typu alergie, např. kontaktní ekzém. Do této skupiny 

bychom mohli zařadit i působení chladu a tepla, protoţe i kontakt s chladným 

podnětem můţe vyvolat různé kopřivky, otoky a někdy i šokový stav. 

V posledních letech přibývá případů alergie na sluneční světlo. Zvláště některé 

vlnové délky záření způsobují vznik koţních vyráţek, kopřivek, otoků.  
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2.7.4 Pyly 

Jedná se o alergeny pylových zrn o rozměrech asi 0,05 mm. 

Nejčastějšími projevy pylové alergie jsou alergická rhinitida, sezónní alergické 

postiţení spojivek, astma bronchiale, konjuktivitida. U některých pacientů můţe 

dojít i ke koţním projevům po kontaktu s trávou. Pylové alergeny označujeme 

jako tzv. sezónní, tzn., ţe se vyskytují jenom v určitém období. Největší výskyt 

pylových alergenů je v rozmezí od března do konce září, kdy postupně kvetou 

jarní dřeviny, letní trávy a podzimní byliny. Koncentrace pylových zrn jsou 

ovlivněny nadmořskou výškou. V horských oblastech bývá pylová sezóna 

opoţděna a mnoţství pylu je niţší oproti níţeji poloţeným oblastem. Důleţitým 

faktorem je i počasí, kdy v horkém a větrném dochází k několikanásobně 

většímu šíření pylových zrn. K vyvolání alergických příznaků stačí poměrně 

malá koncentrace pylových zrn, tj. 10 – 20 zrn v jednom metru krychlovém. 

Mezi pylovými alergeny existuje značná zkříţená reaktivita, zejména uvnitř 

skupiny trav (Poaceae) nebo uvnitř skupiny břízových stromů.  

2.7.5 Prach 

Dalším velice rozšířeným alergenem je prach, o kterém můţeme říct, ţe 

je téměř všudypřítomný. Podle místa výskytu můţe být jeho sloţení velice 

rozmanité. Mohou ho tvořit odpadlé části předmětů a látek, epitelie lidí a zvířat, 

vlasy, chlupy, mikroorganismy, výměšky zvířat, hmyz, roztoči, plísně atd. 

2.7.6 Domácí a zemědělská zvířata 

Nejčastější alergie je na psy a kočky. Z ostatních zvířat to mohou být 

koně, králíci, křečci, exotičtí ptáci. Alergeny se nacházejí v srsti, ţlázových 

sekretech, ve slinách, v moči nebo v krevním séru. Na šatech je mohou 

přenášet i lidé, pohybující se v prostředí, kde zvíře ţije. Po odstranění zvířete 

z domácnosti přetrvávají jeho alergeny ještě několik měsíců. 

2.7.7 Plísně a jiné mikroorganismy 

Alergeny plísní jsou jejich spory uvolňující se do ovzduší. Proto nejvíce 

alergenní jsou vláknité houby, ze kterých se spory snadno uvolňují. Mohou se 

vyskytovat ve vlhkých místnostech nebo obydlích, která nejsou trvale obývána a 

dostatečně větrána. Rovněţ se mohou vyskytovat i na nečekaných místech- 
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pod obklady, tapetami apod. Jiné druhy se vyskytují ve vzduchu a mohou mít 

sezónní charakter. V domácnostech, kde je vlhko, temno a teplo najdeme 

hlavně spory Aspergillus, Penicillia, dále potom Mucor, Candidy. Ve venkovním 

prostředí jsou naopak nejdůleţitějšími plísňovými alergeny spory Alternarie a 

Cladosporia. Mnoţství i druhy plísňových spor v ovzduší závisí na míře relativní 

vlhkosti vzduchu i na jejich vegetačním období. Především venkovní plísně se 

účastní v období od března do října na vzniku různých sezónních astmatických 

potíţí, jsou příčinou alergické rýmy nebo zánětu spojivek. Dalším moţným 

zdrojem alergizace jsou mikroorganismy ţijící v klimatizačních zařízeních 

(termofilní aktinomycety, prvoci a plísně) a mohou být příčinou tzv. choroby 

z klimatizace (forma exogenní alergické alveolitidy) 

2.7.8 Roztoči 

Jedná se o skupinu alergologicky nejvýznamnějších členovců. Příslušníci 

čeledi Pyroglyphidae, zejména rod Dermatophagoides, mají velký podíl na 

alergických účincích domácího prachu. Jejich ţivotní cyklus se sestává z pěti 

stádií: vajíčko, larva, protonymfa, tritonymfa a dospělý jedinec. Tento celý 

cyklus trvá asi 23 - 30 dní. Délka ţivota činí asi 6 měsíců. Optimálními 

podmínkami pro jejich vývoj je teplé a  vlhké  prostředí. Teplota  25 oC je pro ně 

ideální. Výjimečně přeţijí delší působení teploty niţší neţ 5 oC. Při relativní 

vlhkosti pod 50 % rychle vysychají a při vlhkosti nad 80 % zanikají vlivem 

pomnoţení plísní. Vrchol jejich výskytu je v období od konce léta do začátku 

podzimních měsíců. Hlavním zdrojem roztočů v přírodě jsou ptačí hnízda, odtud 

se šíří aktivně i pasivně do nejbliţšího okolí a vzdušnými proudy i na větší 

vzdálenost. Jejich nejčastější potravou jsou lidské a zvířecí epitely. Hlavním 

místem výskytu roztočů v domácnostech jsou lůţkoviny, koberce, matrace. 

Z lůţek se roztoči šíří do ostatních prostor bytu a mohou tvořit aţ 60% celého 

sloţení domácího prachu. Charakteristickými projevy onemocnění jsou 

převáţně astmatické potíţe a příznaky alergické rýmy.  

2.7.9 Hmyz (včely a vosy) 

Jejich jed obsahuje řadu alergenů. Jed včely obsahuje např. tyto 

alergeny: Fosfolipázu A2, hyaluronidázu, kyselou fosfatázu amelitin. Jedy 

obsahují jednak sloţky toxické, které jsou schopny samy o sobě vyvolat 
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anafylaktoidní reakce, které nejsou způsobeny imunologickými mechanismy a 

dále obsahují alergeny, které jsou schopny indukovat imunitní reakce a vyvolat 

anafylaktickou reakci. Hlavní příznaky alergické reakce jsou: nevolnost, 

dušnost, otoky, zvracení, průjem, tachykardie, zrychlený dech, mravenčení 

v končetinách, studený pot. www.zdravcentra.cz www.zodac7.cz 

2.8  Hypotéza hygieny 

Většina studií zabývající se pojmem „Hypotéza hygieny“ dává do 

souvislosti vztahy mezi určitým hygienickým standardem v dětském věku, který 

se stále zvyšuje a vznikem atopií. Některé studie se zaměřují na srovnání 

výskytu atopií u dětí podle místa bydliště. Výsledky ukazují, ţe nejméně atopiků 

pochází ze zemědělských usedlostí na samotách, více z vesnic a nejvíce 

z měst. 

Jiné studie zase poukazují na rozdílný ţivotní standart v rámci jednoho 

státu a i zde dochází ke stejnému závěru, ţe vyšší ţivotní (hygienický) standart 

znamená bohuţel i větší výskyt atopií.Obecně můţeme tedy říci, ţe jakousi 

přehnanou čistotou a „izolací“ od běţných vnějších mikroorganismů (a to i 

nepatogenních), anorganických sloučenin a dalších antigenních podnětů si 

organismus nevytváří přirozenou imunitu a není později schopen adekvátně 

reagovat na tyto podněty. [Warner 2003]  [Voelker R., 2000] [Jílek P., 2002] 

2.9 Vliv kojení na vznik atopií 

Existují protichůdné názory na vztah mezi způsobem výţivy kojenců a 

výskytem alergických chorob. Někteří autoři vědeckých pojednání preferují 

kojení po dobu co nejdelší a dokládají to různými soubory sledovaných dětí, kde 

prokazují sníţený výskyt atopického ekzému u dětí do jednoho roku v případě, 

ţe byly kojeny, ve srovnání s dětmi nekojenými. Je také prokazován ochranný 

vliv kojení na vznik astmatu. Kojené dítě má podle těchto údajů menší sklon ke 

vzniku nemoci. Protikladem můţou být dlouhodobé studie naznačující, ţe kojení 

nechrání proti atopům a navíc můţe zvyšovat riziko jejich vzniku, protoţe 

v době kojení nejsou kojené děti pravděpodobně tolik vystavovány patogenům. 

Jedná se ale o riziko v pozdějším věku, nikoliv v ranném dětství.  
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Na základě mnoha průběţných testů prováděných do dospělosti jedince 

byl prokázán vztah mezi délkou kojení a vznikem alergií a astmatu v pozdějším 

věku. Výsledky ukázaly zvýšený výskyt atopií u dětí kojených déle neţ tři týdny.  

Je třeba zdůraznit, ţe se jedná o atopii v pozdějším věku, kdy na jedince 

začínají působit i jiné vlivy. Mayor S., 2002 

2.10  Počet sourozenců jako rizikový faktor rozvoje alergií 

Velikost rodiny a počet sourozenců můţe mít vliv na rozvoj atopií. Při 

dvou a více sourozencích klesá výskyt a míra závaţnosti onemocnění sennou 

rýmou, neţ u jedinců s jedním sourozencem nebo u jedináčků. Další roli hraje 

pořadí narození dítěte. Některé studie ukazují, ţe prvorozené děti mají vyšší 

riziko atopie neţ mladší sourozenci. Zdůvodněním je, ţe patrně mladším 

sourozencům pomáhá kontakt s mikroflórou starších sourozenců. Jílek 

P.,2002 

Bohuţel současný trend a typ rodiny preferuje jedno dítě. I tento trend 

můţe mít negativní vliv na rozšiřování atopie mezi dětmi.  

2.11  Věk dítěte při nástupu do školky jako rizikový faktor 

vzniku atopie 

Pokud předpokládáme, ţe časné vystavení vnějším vlivům můţe předcházet 

alergiím v pozdějším věku, je dobré zařadit dítě brzy do dětského kolektivu. Při 

nástupu dítěte do kolektivu hraje roli nejenom jeho věk, ale i velikost rodiny. Ze 

studií vyplývá, ţe u dětí z menších rodin (tříčlenné) má věk při vstupu větší vliv 

na vznik atopií ve srovnání s dětmi z početnějších rodin. Čím starší dítě z malé 

rodiny, tím větší riziko atopie. Důleţitým faktorem ovlivňující tento výsledek je 

pořadí narození dítěte. U prvorozených je míra vzniku atopie větší, neţ u jejich 

sourozenců. Marshall,2002] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metody 

Pro získání údajů jsme zvolili dotazníkovou studii. Sestavili jsme 

dotazník, přičemţ jsme vycházeli ze zkušeností z předchozí studie, kterou 

iniciovala naše fakulta v roce 2002 a snaţili jsme se upravit dotazy tak, aby se 

rodičům snadněji vyplňovaly a my tím získali přesnější a úplnější informace. 

Prostřednictvím škol jsme oslovili rodiče zhruba 4000 dětí narozených v první 

polovině devadesátých let minulého století. Důvodem tohoto výběru byly určité 

změny ve zdravotní péči i ve způsobu ţivota. Místa byla vybrána opět stejná 

jako ve studii v roce 2002 - opět v různých částech České republiky, aby bylo 

moţné porovnat odlišnosti dané velikostí sídla, stavem ovzduší  atd. Po 

navrácení jsme dotazníky zpracovali a získaná data vyhodnotili. 

3.2 Použitý materiál 

 dotazníků posláno 3845, návratnost 56% 

 dopisů s ţádostí o spolupráci vybraných základních škol 

 štítků s adresou  

 obálky 

 PC programy Microsoft Excel a Microsoft Word 

 PC program Fine Reader verze 4 

 skener HP Scanner 7450C 

 záznamová média – diskety a kompaktní disky 

3.3 Pracovní postup 

3.3.1 Struktura dotazníků 

Dotazníky byly strukturované, polouzavřené a anonymní. Rodiče mohli u 

většiny otázek vybírat z více odpovědí. Pokud odpověď neznali, mohli 

odhadnout tu nejpravděpodobnější, otázku vynechat, nebo zvolit moţnost 

„nemohu určit, nevím“. Na některé z otázek měli vytvořit vlastní odpověď. 
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Kaţdý dotazník byl tvořen devíti stranami. První strana obsahovala dopis 

rodičům a stručný návod na vyplnění údajů. Odpověď, která nejvíce 

charakterizuje reálný stav, měli rodiče označit kříţkem do příslušného řádku a 

sloupce. Řádky obsahovaly většinou kvantitativní a kvalitativní údaje a sloupce 

jednotlivá sledovaná období ţivota dítěte.  

Na dalších stranách byly dotazy, které se týkaly:  

 místa bydliště, typu obydlí 

 zdravotních obtíţí dítěte 

 průběhu těhotenství, typu porodu 

 výţivy dítěte 

 uţívání léčiv 

 kontaktu se zvířaty 

 počtu sourozenců 

 povahy dítěte 

Převáţná část otázek se zaměřovala na 3 etapy ţivota dítěte:  

 do 2 let věku 

 během roků 1999 a 2000, kdy většina dětí končila školku a vstupovala do 

školy 

 poslední 2 roky 

 

Odpovědi  byly anonymní a dobrovolné. Všechny dotazníky i jejich 

jednotlivé strany byly označeny šestimístným číslem, aby nemohlo při 

zpracování dojít k záměně. 

3.3.2 Návratnost dotazníků 

Z rozeslaných 3845 dotazníků se nám vrátilo 2050, tedy 54,3 %, které 

jsme dále pouţívali k hodnocení. Spolupráci jsme označili za dobrou (ačkoli se 

v jednotlivých případech samozřejmě lišila), vzhledem k tomu, ţe děti dostaly 

naše dotazníky ve školách, nesly je rodičům domů a vyplněné opět do škol, 

které nám je zasílaly zpátky. 
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3.3.3 Zpracování dotazníků 

Dotazníky, které se nám vrátily, jsme rozdělili na samostatné strany. Ty 

jsme pomocí skeneru, počítačového programu Fine Reader verze 4 a šablon 

pro jednotlivé strany oskenovali. Z tohoto programu jsme data přenesli do 

programu Microsoft Excel. 

Všechna data obsaţená na jednotlivých stranách jsme zpracovali do 

tabulek. Řádky označovaly jednotlivé dotazníky a sloupce dotazy nebo jejich 

části. Kaţdá odpověď měla přidělenou hodnotu (1,2,3,…), nezodpovězené 

odpovědi –1 a odpovědi nehodnotitelná  –2. 

Některá data (označená obvykle –2) jsme museli ještě opravit. Dotazníky 

jsme dohledali a rozhodli, která odpověď je správná. Jednalo se obvykle o 

otázky vyplněné slabou tuţkou, otázky, u kterých byla přečtena strojem dvě 

políčka, např. proto, ţe jedno bylo opraveno. Také jsme doplnili odpovědi na 

dotazy, na které bylo moţno vytvořit vlastní odpověď. Tyto odpovědi jsme 

vyplnili podle kódů, které jsme jim vytvořili. 

Pokud některá otázka nebyla zodpovězena, ponechali jsme jí v našich 

datech hodnotu –1. 

3.3.4 Zpracování získaných údajů 

Pro další práci jsme nejprve probandy rozdělili na základě informací od 

rodičů, kteří vyplnili dotazník, na skupiny „alergik 1“, „alergik 2“, „alergik jasný“, 

„nealergik 1“, „nealergik 2“, „nealergik jasný“.  

K tomuto rozdělení jsme pouţili otázky, které  popisovaly:  

 zdravotní potíţe u dítěte (rýma, kopřivka, ekzém, astma, alergie na léky) 

 návštěvy u lékaře kvůli alergii 

 léčbu dítěte na alergii 

 druhy léčiv  uţívaných dětmi (doplňující otázka) 

 typu alergenů zjištěných testy (doplňující otázka) 

 léky uţívané inhalačně (doplňující otázka) 

 dotaz, zda rodiče povaţují dítě za alergika 

Pomocí těchto otázek jsme vytvořili tyto skupiny:  
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alergik 1 – do této skupiny jsme zařadili děti, které měly aspoň v jednom 

z hodnocených období vyjmenované potíţe (i jen jednu) a pro tyto 

obtíţe byly léčeny  

alergik 2 – tyto děti povaţují rodiče  za alergika „určitě ano“, „spíše ano“ 

nebo „neví“, nebo měly alespoň jeden pozitivní test na alergeny, 

nebo uţívaly alespoň jeden lék na alergii 

alergik jasný – tuto skupinu jsme definovali pomocí dvou předchozích 

skupin a to jako jejich průnik. Patří sem tedy děti, které byly 

zařazeny do skupiny alergik 1 a zároveň do skupiny alergik 2  

nealergik 1 – tito probandi nemají ani neměli v minulosti ţádné potíţe, také 

nebyli léčeni 

nealergik 2 – tato skupina obsahuje děti, které v minulosti ani nyní neuţívají 

ţádné léky proti alergiím, nemají pozitivní testy na alergeny a 

hodnocení rodičů zda je dítě alergik znělo „určitě ne“, „asi ne“ 

nebo „nevím“ 

nealergik jasný – tato kategorie je opět průnikem skupin nealergik 1 a 

nealergik 2. 

3.3.5 Vyhodnocení dat 

Hodnocení jsme realizovali pomocí programu MS Excel. K otázce, která 

nás zajímala, jsme vytransformovali příslušné hodnoty podle zadaných kritérií. 

Tyto hodnoty jsme prostřednictvím filtrů porovnali s příslušnou kategorií 

(alergici jasní, nealergici jasní). U daných jevů jsme určili relativní četnost (%) a 

hladinu významnosti pomocí chí- kvadrát testu závislosti dvou kvalitativních 

znaků. (Klemera,1997) 

Vztah pro výpočet tohoto testu je:  


2 = [(ad – bc / nA + nB )]2 * (1/a0 + 1/b0 + 1/c0 + 1/d0) 

a = kA  

b = kB 

c = nA – kA 

d = nB – kB 

a0 = (kA + kB) * nA/(nA + nB) 

b0 = a + b – a0 

c0 = nA – a0 

d0 = nB – b0 
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kA, kB …..počet výskytu sledovaného znaku 

nA, nB ….. počet pokusů náhodného jevu A, B 

 

Statisticky významný rozdíl dvou kvalitativních znaků byl se spolehlivostí 

p prokázán, pokud byla splněna nerovnost 2


2
p. 

Pro tento test jsme pouţívali šablonu chíkvadr2x2B v programu MS 

Excel. Stejná šablona zároveň umoţnila porovnat hladinu významnosti u 

statisticky významných rozdílů. Pro přehlednost je hladina významnosti 

v tabulkách a v grafech vyznačena pomocí hvězdiček, a to následovně: 

p≤0,05 - *  

p≤0,01 - ** 

p≤0,001 - *** 
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4 VÝSLEDKY 

V naší studii jsme vycházeli z dat získaných z 2050 dotazníků. Sledovali 

jsme a hodnotili vliv vnějších faktorů ( výţiva dítěte po narození, zaţívací obtíţe 

dítěte v době kojení a po jeho ukončení, tuky ve stravě dítěte, zastoupení masa 

v jídelníčku dítěte, péče o dítě, pouţívání dětské kosmetiky, věk dítěte při 

nástupu do jeslí, školky a školy, počet sourozenců ) na vznik alergií. Získané 

hodnoty jsme zpracovali do grafů a tabulek, které jsou umístěny v příloze pod 

číslem shodujícím se s daným grafem. Grafy ukazují procentuální zastoupení 

alergiků a nealergiků u zmíněných vnějších faktorů v ţivotních etapách dítěte. 

Zastoupení alergiků v naší hodnocené populaci je 25,2% (516 z 2050 dětí). 

4.1 Výživa dítěte  

Náš dotazník byl zaměřen na výţivu dítěte od 1. měsíce ţivota do 18. 

měsíce a později. Cílem bylo zjistit procentuální zastoupení jednotlivých forem 

výţivy a jejich moţný vliv na vznik alergií.  

Během prvního měsíce ţivota převládá u alergických (78,6%) i 

nealergických (78,1%) dětí kojení, jak vyplývá z grafu 4.1.1. Ostatní formy 

výţivy nepřesahují 10%. U kojení doplněného náhradou mateřského mléka je to 

7,8% u alergiků a 9,9% u nealergiků, kojení a příkrm tvoří 3,9% u alergiků a 

4,4% u nealergiků, pouze náhradou mateřského mléka bylo krmeno 7,8% 

alergiků a 5,9% nealergiků. Náhrada mateřského mléka a příkrm, nemléčná 

strava, jogurt a výrobky z něj tvoří během prvního měsíce ţivota zanedbatelnou 

sloţku výţivy. U ţádného vyhodnocení se nejedná o statisticky významné 

zjištění. 
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Graf 4.1.1 Výživa dítěte v 1. měsíci života  
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Také u grafu 4.1.2 je patrné, ţe i během 2. měsíce tvoří kojení hlavní 

formu výţivy (alergici 63,4%, nealergici 61,3%). Ostatní formy výţivy: kojení a 

náhrada (alergici 16%, nealergici 19,2%), kojení a příkrm (alergici 2,5%, 

nealergici 3,7%), pouze náhrada (alergici 14,8%, nealergici 12,7%), náhrada a 

příkrm (alergici 1,4%, nealergici 1,1%), nemléčná strava, jogurty a výrobky z něj 

nedosahují ani 0,5%. U ţádného vyhodnocení se nejedná o statisticky 

významné zjištění.  

Graf 4.1.2 Výživa dítěte ve 2. měsíci života 
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Z grafu 4.1.3 vyplývá, ţe i ve 3. měsíci ţivota tvoří kojení hlavní formu 

výţivy (alergici 49%, nealergici 48,7%). U kojení a náhrady (alergici 18,9%, 
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nealergici 20,7%), u kojení a příkrmu (alergici 5,1%, nealergici 6,5%), u pouhé 

náhrady (alergici 22,8%, nealergici 18,9%) došlo k nárůstu procentuálního 

zastoupení u obou kategorií. Náhrada a příkrm tvoří u alergiků 3,5%, u 

nealergiků 3,2%. Nemléčná strava, jogurt a výrobky z něj nedosahují 1%. U 

ţádného vyhodnocení se nejedná o statisticky významné zjištění. 

Graf 4.1.3 Výživa dítěte ve 3. měsíci života 
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Zastoupení jednotlivých forem výţivy ve 4. měsíci ţivota ve skupině 

alergiků a nealergiků uvádí graf 4.1.4. V kategorii alergiků tvoří kojení 34,7%, 

kojení a náhrada 18,9%, kojení a příkrm 10,6%, pouze náhrada 23,1%, náhrad 

a příkrm 14,1%, nemléčná strava 1,4% , jogurt a výrobky z něj 2%. V kategorii 

nealergiků tvoří kojení 31,7%, kojení a náhrada 23,2%, kojení a příkrm 11,8%, 

pouze náhrada 21,3%, náhrada a příkrm 13%, nemléčná strava 0,5%, jogurt a 

výrobky z něj 2%. Výsledky obou kategorií se příliš neliší, nejedná se o 

statisticky významná zjištění.  
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Graf 4.1.4 Výživa dítěte ve 4. měsíci života 
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Zastoupení jednotlivých forem výţivy  v 5. měsíci ţivota ve skupině 

alergiků a nealergiků uvádí graf 4.1.5. V kategorii alergiků tvoří kojení 23,6%, 

kojení a náhrada 16,5%, kojení a příkrm 13,8%, pouze náhrada 19%, náhrad a 

příkrm 22,9%, nemléčná strava 3,7% , jogurt a výrobky z něj 7,9%.  V kategorii 

nealergiků tvoří kojení 22,6%, kojení a náhrada 15,9%, kojení a příkrm 14,3%, 

pouze náhrada 19,6%, náhrada a příkrm 26%, nemléčná strava 1,9%, jogurt a 

výrobky z něj 7,3%. Výsledky obou kategorií se příliš neliší, nejedná se o 

statisticky významná zjištění.  

Graf 4.1.5 Výživa dítěte v 5. měsíci života 
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V 6. měsíci ţivota dochází ke značnému procentuálnímu nárůstu u 

forem: náhrada mateřského mléka a příkrm u obou kategorií, alergici 30,4%, 

nealergici 33,1%, jogurt a výrobky z něj taktéţ u obou kategorií, alergici 15%, 

nealergici 15,3% ( graf 4.1.6 ). Kategorie alergici a nealergici u všech forem 

výţivy je prakticky stejná.  

Graf 4.1.6 Výživa dítěte v 6. měsíci života 
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Následující graf 4.1.7 ukazuje značný pokles formy kojení u obou skupin, 

alergici 6,3% , nealergici 8,6%. Nadále vzrůstá procentuální zastoupení forem 

náhrada a příkrm, alergici 37%, nealergici 36%, jogurt a výrobky z něj, alergici 

26,1%, nealergici 27,4%. Výsledky obou kategorií se příliš neliší, nejedná se o 

statisticky významná zjištění.  
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Graf 4.1.7  Výživa dítěte 7.- 9.měsíci života 
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Obdobné výsledky jako graf 4.1.7 ukazuje graf 4.1.8. Jedinou znatelnou 

změnou je nárůst procent u nemléčné stravy, alergici 22.2%, nealergici 18,2% a 

u jogurtu a výrobků z něj , alergici 37,8%, nealergici 37,5%.  

Graf 4.1.8  Výživa dítěte v 10.-12. měsíci života 
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Dva statisticky významné výsledky uvádí graf 4.1.9 popisující výţivu 

dítěte v 13. – 18. měsíci ţivota. V případě kojení jsme zaznamenali menší 

procento alergiků (0,7%) neţ nealergiků (2,8%).  Výhradně náhradou 

mateřského mléka je krmeno 8,3% alergiků a 5.2% nealergiků.  
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Graf 4.1.9 Výživa dítěte v 13.-18. měsíci života 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

 

Výţivu dítěte po 18. měsíci ţivota, jak z grafu 4.1.10 vyplývá, tvoří 

především náhrada mateřského mléka a příkrm (alergici 21,9%, nealergici 

20,6%), nemléčná strava (alergici 33,9%, nealergici 31,2%), jogurt a výrobky 

z něj (alergici 40,4%, nealergici 38,6%). Nejniţší procentuální četnost 

představuje kojení (alergici 0,7%, nealergici 1,4%).  

Graf 4.1.10  Výživa dítěte po 18. měsíci života 

0,7 2,2
6,3

21,9

33,9

40,4

5,0 4,02,9

38,6

31,2

20,6

1,81,4

0

20

40

60

kojení kojení a

náhrada

kojení a

příkrm

pouze

náhrada

náhrada a

příkrm

nemléčná

strava

jogurt a

výrobky z

něj

výživa dítěte po 18. měsíci života

č
e

tn
o

s
t 

[%
]

alergici

nealergici

 

 



 32  

4.2 Zažívací obtíže dítěte v době kojení a po jeho ukončení 

V dotazníku rodiče odpovídali na otázky, které se týkaly zaţívacích obtíţí 

(nadýmání,průjmy,zácpa) jejich dítěte v době kojení a po jeho ukončení. Naše 

pozornost byla také zaměřena na zaţívací obtíţe vyvolané podáním léků – 

hlavně antibiotik. 

Statisticky významný výsledek jsme zaznamenali v grafu 4.2.1, týkající 

se obtíţí nadýmaní během kojení. U alergiků je to 26,9%, u nealergiků 20,8%. 

Statisticky velmi významný výsledek se ukázal při obtíţích nadýmání po podání 

antibiotik. Ve skupině alergiků se jedná o 1,4%, ve skupině nealergiků o 0,1%. 

Ostatní výsledky jsou statisticky nevýznamné. 

Graf 4.2.1  Zažívací obtíže dítěte během kojení 
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Pozn. - * -  rozdíl alergici - nealergici je statisticky významný (p  0,05) 

- ** - rozdíl alergici - nealergici je statisticky velmi významný (p  0,01) 

 

Zaznamenali jsme dva statisticky významné výsledky. Průjmem trpělo po 

odstavení větší procento alergiků ( 4,3%) neţ nealergiků (2,1%). I v případě 

nadýmání po podání antibiotik bylo procento alergiků (2,7%) vyšší neţ procento 

nealergiků (0,9%). 

Statisticky velmi významný výsledek vyšel v případě otázky týkající se 

průjmů po podání antibiotik. I zde převaţuje procentuální četnost alergiků 

(3,1%) nad nealergiky (1%).  

Ostatní výsledky jsou statisticky nevýznamné. 
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Graf 4.2.2  Zažívací obtíže dítěte po ukončení kojení 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

-** - rozdíl alergici – nealergici je statisticky velmi významný (p  0,01 ) 

 

4.3  Typy tuků v domácí stravě dítěte 

V dotaznících jsme se zaměřili na tři období dítěte: do dvou let věku, 

během roků 1999 a 2000 (tyto roky se týkají přestupu dítěte ze školky do školy), 

poslední dva roky dítěte. Respondenti měli moţnost výběru ze tří variant: 

převáţně ţivočišné tuky, převáţně rostlinné tuky a kombinace obou typů ve 

stravě dítěte.  

Nejvyšší procentuální zastoupení tvoří ve stravě do dvou let dítěte (graf 

4.3.1) kombinace obou typů tuků bez ohledu na alergiky (46,2%) nebo 

nealergiky (48.8%). Nejméně jsou zastoupeny tuky ţivočišné (alergici 18,6%, 

nealergici 16,8%). Ţádný výsledek není statisticky významný. 
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Graf 4.3.1 Tuky v domácí stravě do 2 let dítěte 
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Graf 4.3.2, popisující tuky ve stravě dítěte v době nástupu do školy (1999 

a 2000), nám ukazuje dva statisticky velmi významné výsledky. První se týká 

rostlinných tuků ve stravě, přičemţ procento alergiků (38,2%) výrazně převyšuje 

procento nealergiků (30,2%). Druhý výsledek se týká kombinace obou tuků ve 

stravě. V tomto případě je však procento alergiků (54,1%) niţší neţ procento 

nealergiků (62,6%). U ţivočišných tuků jsme nezaznamenali statistickou 

významnost. 

Graf 4.3.2 Tuky v domácí stravě v 6 – 7 letech dítěte  
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Pozn. -**- rozdíl alergici – nealergici je statisticky velmi významný (p  0,01 ) 
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V grafu 4.3.3 ,zachycující tuky ve stravě za poslední dva roky, je jeden 

statisticky významný výsledek u odpovědi „kombinace ţivočišných a rostlinných 

tuků“ (alergici 59,3%, nealergici 64,8% ).  

V případě ţivočišných tuků je zastoupení alergiků 6,4%, nealergiků 6,2%, 

v případě rostlinných tuků – alergici 34,3%, nealergici 29%. Oba výsledky jsou 

statisticky nevýznamné.  

Graf 4.3.3  Tuky v domácí stravě za poslední 2 roky 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

4.4 Zastoupení masa v jídelníčku dítěte 

V dotaznících jsme se opět zaměřili na tři období dítěte: do dvou let 

věku, během roků 1999 a 2000 (tyto roky se týkají přestupu dítěte ze školky do 

školy), poslední dva roky dítěte. Respondenti vybírali z následujících moţností: 

konzumace masa kaţdý den, 4-6×týdně, 1-3×týdně, občas, dítě je vegetarián. 

Při hodnocení zastoupení masa v jídelníčku ve dvou letech dítěte jsme 

nezískali statisticky významné výsledky (graf 4.4.1). Nejvíce rodičů uvedlo 

konzumaci masa 1-3×týdně, u alergických dětí se jedná o 50,3%, u 

nealergických 46,7%. U dětí s vegetariánskou stravou nedosahuje zastoupení 

ani 1% (alergici 0,6%, nealergici 0,4% ). 
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Graf 4.4.1  Zastoupení masa v jídelníčku ve 2 letech dítěte 
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Ani v grafu 4.4.2 jsme nezaznamenali statisticky významné výsledky. 

Nejvyšší zastoupení tvoří konzumace masa 4-6×týdně (alergici 40,3%, 

nealergici 40,4%) a konzumace 1-3×týdně (alergici 38,6%, nealergici 41%). 

Nejmenší procentuální četnost tvoří děti s vegetariánskou stravou (alergici 

0,8%, nealergici 0,3%).  

Graf 4.4.2  Zastoupení masa v jídelníčku v 6 – 7 letech dítěte  
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Jak z grafu 4.4.3 vyplývá, nejvyšší procentuální četnost se ukázala u dětí 

konzumujících maso 4-6×týdně – alergici 50,4%, nealergici 47%. Další výsledky 

nám ukazují : denní konzumace masa u alergiků je 9,6%, nealergiků 11,8%; 1-
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3×týdně alergici 28,9%, nealergici 30%; občasná konzumace masa u alergiků 

10,2%.nealergiků 11%; u vegetariánů je procentuální zastoupení nejniţší u 

obou kategorií (alergici 0,8%, nealeregici 0,3%). 

Graf 4.4.3  Zastoupení masa v jídelníčku dítěte za poslední 2 roky 
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4.5 Péče o dítě ve vztahu k možnému vzniku alergií 

 Do našeho dotazníku jsme také zařadili otázky, které se týkaly 

převládajícího způsobu hygieny (koupání, sprchování, omytí ţínkou). 

Respondenti vybírali ze dvou nabízených moţností četnosti: 2-7x týdně, méně 

často (nepravidelně). Tento výběr se vztahoval na čtyři věková období dítěte: 

do 1 roku, od 1 do 2 let, od 2 do 6 let, od 6 let.  

U obou kategorií alergici i nealergici představuje koupání do 1 roku dítěte 

hlavní formu hygieny a to téměř se 100% četností, jak ukazuje graf 4.5.1. 

Nejedná se o statisticky významné výsledky. 
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Graf 4.5.1 Hygiena 2-7x týdně do 1 roku dítěte 
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 I ve věkovém období od 1 do 2 let se zastoupení alergiků a nealergiků 

velice podobá a nejvíce procent připadá na formu hygieny koupáním 

(87,4%alergici, 88,5% nealergici). (graf 4.5.2) 

 

Graf 4.5.2 Hygiena 2-7x týdně od 1 do 2 let dítěte 
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V případě hygieny od 2 do 6 let dítěte jsme zaznamenali jeden statisticky 

významný výsledek, který se týkal sprchování. Procento alergiků bylo vyšší 

(32,2%) neţ procento nealergiků (27,0%). U ostatních výsledků jsme 

nezaznamenali statistickou významnost.  
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Graf 4.5.3 Hygiena 2-7x týdně od 2 do 6 let dítěte 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

 
V případě věkové kategorie od 6 let jsme také zaznamenali jeden 

statisticky významný výsledek. Opět se jedná o sprchování a i zde je procento 

alergiků (58,5%) vyšší neţ procento nealergiků (52,6%). 

 

Graf 4.5.4 Hygiena 2-7x týdně od 6 let dítěte 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

4.6 Vliv používání dětské kosmetiky na možný vznik alergie 

Do naší studie jsme zahrnuli otázku, která se týkala uţívání dětské 

kosmetiky a jejího moţného vlivu na rozvoj alergie. Zaměřili jsme se na 

pravidelnost uţívání dětské kosmetiky ve čtyřech věkových obdobích dítěte (do 



 40  

1 roku, od 1 do 2 let, od 2 do 6 let a od 6 let). Zajímalo nás, zda je kosmetika 

uţívána na obličej, zadeček a na ostatní části těla. 

 Získané výsledky ukazují, ţe pouţívání dětské kosmetiky do 1 roku 

dítěte je velmi rozšířené u obou kategorií (alergici, nealergici). Četnost u obou 

kategorií je téměř stejná. 

Graf 4.6.1 Pravidelné užívání kosmetiky do 1 roku dítěte 
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V období od 1 do 2 let dochází k poklesu uţívání kosmetiky ve stejném 

rozsahu u obou kategorií (alergici, nealergici). 

Graf 4.6.2 Pravidelné užívání kosmetiky od 1 do 2 let dítěte 
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Ve věku od 2 do 6 let výrazně klesá uţívání kosmetiky v péči o zadeček 

(alergici15,7%, nealergici 15,9%) oproti péči o obličej a ostatní části těla. 

Výsledky obou kategorií se opět příliš neliší. Nejedná se o statisticky významné 

zjištění. 
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Graf 4.6.3 Pravidelné užívání kosmetiky od 2 do 6 let dítěte 
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Získané hodnoty pravidelného uţívání kosmetiky od 6 let dítěte jsou opět 

v obou kategoriích podobné (jak ukazuje graf 4.6.4). Pouze si můţeme 

všimnout dalšího sníţení uţívání kosmetiky ve všech třech sledovaných 

oblastech. 

Graf 4.6.4 Pravidelné užívání kosmetiky od 6 let dítěte 
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Nepravidelné uţívání dětské kosmetiky do 1 roku dítěte uvádí graf 4.6.5. 

Zaznamenali jsme jeden statisticky významný výsledek, ţe v případě 

nepravidelného uţívání dětské kosmetiky v péči o zadeček dítěte je 

procentuální četnost nealergiků (10,7%) vyšší neţ alergiků (6,8%). 
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Graf 4.6.5 Nepravidelné užívání kosmetiky do 1 roku dítěte 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05) 

 

Při vyhodnocení další ţivotní etapy dítěte (graf 4.6.6) jsme zaznamenali 

nárůst nepravidelného uţívání kosmetiky  ve všech třech oblastech a to u obou 

kategorií (alergici i nealergici). Nejvyšší procentuální četnost byla u uţívání 

kosmetiky k ošetření zadečku dítěte (alergici 16,1%, nealergici 17,3%). 

Graf 4.6.6 Nepravidelné užívání kosmetiky od 1 do 2 let dítěte 
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 Získaná data o uţívání kosmetiky od 2 do 6 let dítěte uvádí graf 4.6.7. 

Opět byla dětská kosmetika nejvíce uţívána k ošetření zadečku dítěte. (alergici 

16,7%, nealergici 18,8%). Výsledky jsme nezískali se statistickou významností. 
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Graf 4.6.7 Nepravidelné užívání kosmetiky od 2 do 6 let dítěte 
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U věkové kategorie od 6 let dítěte (graf 4.6.8) je procentuální četnost 

uţívání dětské kosmetiky vyšší u alergiků neţ nealergiků v případě uţívání na 

obličej (alergici 13,4%, nealergici 10,2%), ostatní tělo (alergici 15,9, nealergici 

12,9%). U pouţívání kosmetiky k ošetření zadečku dítěte je to naopak (alergici 

11,0%, nealergici 11,5%). 

Graf 4.6.8 Nepravidelné užívání kosmetiky od 6 let dítěte 
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4.7 Vliv věku dítěte při nástupu do jeslí, školky a školy na 

možný vznik alergií 

V dotaznících rodiče odpovídali na otázku, která se týkala nástupu dítěte 

do jeslí, školky a školy. Vybírali z kategorií věkového rozmezí 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 

4-5, 5-6, 6-7, 7-8 a 8-9 roků.  
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Při sledování vlivu věku dítěte při nástupu do jeslí na moţný vznik alergií 

jsme nezaznamenali ţádný statisticky významný výsledek (graf 4.7.1). 

Graf 4.7.1 Věk dítěte při nástupu do jeslí 
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Statisticky významný výsledek uvádí graf 4.7.2 v kategorii 6 - 7 roků 

(alergici 0,8%, nealergici 0%). Nejvíce dětí nastoupilo do školky ve věku 3 – 4 

let (alergici 48,2%, nealergici 51,3%).  

Graf 4.7.2 Věk dítěte při nástupu do školky 

0,6

13,9

27,7

8,7

0,8

51,3

7,9

0,0

48,2

28,1

12,6

0,1

0

20

40

60

1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 roků 5-6 roků 6-7 roků

věk dítěte při nástupu do školky

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

alergici

nealergici

*

 

Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05 ) 

 
Dva statisticky velmi významné výsledky jsme zaznamenali v grafu 4.7.3. 

První v kategorii 6 – 7 roků (alergici 78,6%, nealergici 84,7%), druhý u kategorie 

7 – 8 roků (alergici 13,2%, nealergici 7,6%).  



 45  

Graf 4.7.3 Věk dítěte při nástupu do školy 
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Pozn. -**- rozdíl alergici – nealergici je statisticky velmi významný (p  0,01) 

4.8 Počet sourozenců žijících ve společné domácnosti se 

sledovaným dítětem 

V dotaznících rodiče odpovídali na otázku, která se týkala počtu starších 

a mladších sourozenců, kteří ţili trvale ve společné  domácnosti se sledovaným 

dítětem během jeho prvních 2 let ţivota. Vybírali z kategorií ţádný, jeden, dva, 

tři, více. 

Při zpracování výsledků odpovědí na otázku počtu starších sourozenců 

jsme nezaznamenali ţádný statisticky významný údaj. (graf 4.8.1) Nejvyšší 

procentuální četnost byla u odpovědi „ţádný starší sourozenec“ u obou 

kategorií. (alergici 76,1%, nealergici 75,6%) 
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Graf 4.8.1 Počet starších sourozenců 
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V případě otázky týkající se mladších sourozenců (graf 4.8.2) jsme 

naopak získali jeden statisticky velmi významný výsledek:kategorie bez 

mladšího sourozence. V tomto případě byla procentuální četnost alergiků 

(48,5%) mnohem vyšší neţ nealergiků (38,1%). Druhý statisticky významný 

výsledek jsme zaznamenali u odpovědi: dva mladší sourozenci. Zde byl 

výsledek opačný. Procentuální četnost alergiků (8,9%) byla niţší neţ u 

nealergiků (14,2%). 

 

 Graf 4.8.2 Počet mladších sourozenců 
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Pozn. -* - rozdíl alergici – nealergici je statisticky významný (p  0,05) 

Pozn. -***- rozdíl alergici–nealergici je statisticky velmi významný (p  0,001) 
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5 DISKUZE 

5.1 Vliv výživy dítěte na rozvoj alergií  

V našem dotazníku jsme se zaměřili na výţivu dítěte od narození do 18. 

měsíce ţivota a dále v pozdějším věku. Hlavním cílem bylo zjistit, zda kojení má 

protektivní charakter ve vztahu ke vzniku alergie. Do odpovědí, ze kterých si 

mohli respondenti vybrat jsme zahrnuli: výhradně kojení, kojení doplněné 

náhradou mateřského mléka, kojení doplněné příkrmem, výţiva pouze 

náhradou mateřského mléka, náhrada mateřského mléka doplněná příkrmem, 

převáţně nemléčná strava, jogurty a výrobky z něj.  

 V prvních 4 měsících převládalo u obou kategorií (alergici i nealergici) 

kojení v téměř stejném procentuálním zastoupení, coţ znamená, ţe jsme zde 

neprokázali ochranný vliv kojení na vznik alergie, který je popisován v mnoha 

studiích.  

 Příkladem je studie provedená v Západní Austrálii u 2 187 dětí do 6 let 

věku. Vědci se snaţili prokázat ochranný vliv kojení do 4 měsíce věku dítěte 

před rozvojem alergického onemocnění. Výsledkem bylo zjištění, ţe náhrada 

kojení do 4 měsíce věku dítěte je významným rizikovým faktorem pro rozvoj 

velké většiny forem alergií (astma, dušnost, atd.). [Oddy1999] K tomuto závěru 

došlo i mnoho dalších zahraničních studií. [van Odijk,2003] 

 V naší studii jsme získali dva výsledky se statistickou významností 

z období 13. – 18. měsíce ţivota dítěte. V prvním případě se jednalo výhradně 

o kojené dítě, v druhém případě výţiva dítěte pouze náhradou mateřského 

mléka (např. Sunar). U kojení převaţovala četnost nealergiků nad alergiky, coţ 

potvrdilo naši hypotézu o protektivním vlivu kojení na vznik alergie. U druhého 

statisticky významného výsledku převaţovalo procentuální zastoupení alergiků 

nad nealergiky. Můţeme tedy předpokládat určitý negativní vliv v případě výţivy 

dítěte pouze náhradou mateřského mléka.  

 V ostatních sledovaných měsících nebyla forma výţivy významným 

rizikovým faktorem, který by ovlivňoval rozvoj alergického onemocnění.  

 Ale našly se i studie, které důleţitost kojení zpochybňují. Naopak kojení 

označují za rizikový faktor. Příkladem je studie, která proběhla na Novém 
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Zélandu. Zúčastnilo se jí 1 037 dětí. Výsledky ukázaly, na základě mnoha 

průběţných testů prováděných do dospělosti jedince, ţe u dětí kojených déle 

neţ 3 týdny se zvyšuje riziko alergií v pozdějším věku (mezi 9 – 26 

rokem).[Mayor S., 2002] 

5.2 Zažívací obtíže v době kojení a po jeho ukončení a jejich 

možný vliv na rozvoj alergií 

 Mnoho faktorů, vnitřních i vnějších, ovlivňuje vznik alergických 

onemocnění. Jednimi z nich mohou být také zaţívací obtíţe (průjem nadýmání, 

zácpa) v době kojení a po odstavení dítěte, coţ jsme chtěli dokázat v naší 

studii.  

 Zajímavým zjištěním bylo, ţe nadýmáním v době kojení trpělo více 

alergiků neţ nealergiků, a to i v případě po podání antibiotik. Výsledky jsme 

získali se statistickou významností.  

 Po ukončení kojení se zaţívací obtíţe (průjem, průjem po podání 

antibiotik, nadýmání po podání antibiotik) opět projevily ve vyšší četnosti u 

alergiků. Také tyto výsledky jsme získali se statistickou významností. Ze 

zmíněných výsledků můţeme usuzovat na vliv zaţívacích obtíţí na rozvoj 

alergie zřejmě v důsledku poruch střevní mikroflóry dítěte.  

5.3 Přítomnost typů tuků ve stravě a jejich možný vliv na 

rozvoj alergií 

 V našem dotazníku jsme se snaţili zachytit moţný vliv typů tuků ve 

stravě dítěte a jejich vliv na rozvoj alergie. Tuky jsme rozdělili do tří skupin: 

ţivočišné, rostlinné, kombinace obou typů. Na základě odpovědi respondentů 

jsme získali tři statisticky významné výsledky. Dva se týkaly věkového období 

dítěte 6 – 7 let. Z výsledků vyplývá, ţe při konzumaci pouze rostlinných tuků 

(obsahují převáţně nenasycené a polynenasycené mastné kyseliny) je riziko 

vzniku alergií vyšší. V případě konzumace obou typů tuků riziko vzniku alergie 

klesá. V ţivotní etapě (poslední 2 roky) jsme došli k obdobným výsledkům 

týkající se konzumace obou typů tuků současně. Z toho můţeme usoudit, ţe 

kombinace ţivočišných a rostlinných tuků ve stravě můţe mít ochranný vliv na 

rozvoj vzniku alergického onemocnění.  
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5.4 Vliv  četnosti konzumace masa dítětem na rozvoj alergií 

 Při našem hodnocení jsme neshledali četnost konzumace masa dítětem 

jako významný rizikový faktor, který by ovlivňoval rozvoj alergického 

onemocnění. S přibývajícím věkem dítěte se objevuje maso v jeho jídelníčku 

stále častěji, bez ohledu na kategorii alergik – nealergik. Procentuální četnost 

obou skupin se pohybuje kolem 50 %.  

5.5 Vliv péče o dítě na rozvoj alergií 

 V našem dotazníku jsme se snaţili zjistit, zda forma očisty dítěte 

(koupání, sprchování, omytí ţínkou) a její četnost můţe mít vliv na rozvoj 

alergie. Při hodnocení jsme sledovali nejen četnost a formu očisty, ale také věk 

dítěte. Děti byly hodnoceny ve čtyřech etapách ţivota (do 1 roku, od 1 do 2 let, 

od 2 do 6 let, od 6 let). 

 Při vyhodnocení odpovědí na náš dotazník jsme získali dva statisticky 

významné výsledky. U dětí ve věku od 2 do 6 let se při pouhém sprchování 

zvyšuje riziko moţných alergií. U alergiků byla procentuální četnost 32,2% proti 

27% nealergiků. Ve stejném poměru byl výsledek u kategorie od 6 let. I zde 

převaţuje četnost alergiků (58,5%) nad nealergiky (52,6%) při pouhém 

sprchování.Obecně můţeme říci, ţe v prvních dvou letech ţivota dítěte má 

hlavní zastoupení u obou kategorií koupání. Umývání ţínkou nedosahovalo u 

ţádné z kategorií ve všech čtyřech sledovaných ţivotních etapách dítěte ani 

2%. 

 V případě nepravidelného koupání, sprchování a omytí těla pomocí ţínky 

bylo zastoupení probandů tak nízké, ţe jsme nezpracovávali tabulky ani graf. 

5.6 Vliv užívaní dětské kosmetiky na rozvoj alergií 

 V dnešní době je stále více propagována a uţívána dětská kosmetika. 

Tuto skutečnost potvrdily také výsledky našeho dotazníku, který se zabýval 

problematikou kosmetiky a jejího pravidelného či nepravidelného pouţívání. 

Naše dotazy směřovaly nejen na pravidelnost uţívání, ale také na ošetřovanou 

část těla dítěte (obličej, zadeček, ostatní tělo).  

  Výsledky ukázaly, ţe během prvního roku ţivota dítěte je pravidelné 

pouţívání dětské kosmetiky pro rodiče nepostradatelnou součástí péče o dítě. 
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U obou kategorií byla procentuální četnost téměř vyrovnaná. Se zvyšujícím se 

věkem dítěte klesá pravidelné pouţívání dětské kosmetiky. U ţádného 

z dosaţených výsledků jsme neprokázali významný vliv pravidelného pouţívání 

dětské kosmetiky na rozvoj alergie.  

U nepravidelného pouţívání dětské kosmetiky (např. opruzení atd.) do 1 

roku dítěte bylo procento nealergiků 10,7% vyšší neţ procento alergiků 6,8% při 

ošetření zadečku (p  0,05). U ostatních výsledků jsme neprokázali významný 

vliv nepravidelného pouţívání dětské kosmetiky na rozvoj alergie. 

Závěrem můţeme říci, ţe celkově pravidelné pouţívání kosmetiky 

převyšuje nepravidelné pouţívání ve všech sledovaných skupinách. 

5.7 Vliv věku dítěte při jeho zařazení do kolektivu (jesle, školka, 

škola) na rozvoj alergií 

 Při nástupu dítěte do kolektivu (jesle, školka, škola) se rozšiřuje spektrum 

potenciálních faktorů na rozvoj alergií.  

 V naší studii byl v případě jeslí velký procentuální rozdíl v kategoriích 

alergici – nealergici, ale přesto jsme nezískali ţádný statisticky významný 

výsledek. Příčinou byl nízký počet dětí, které navštěvovaly jesle.  

 Při nástupu 6 – 7 letých dětí do školky jsme dostali statisticky významný 

výsledek.  Procentuální četnost alergiků byla vyšší neţ nealergiků.  

 Statisticky významné výsledky jsme získali i při vyhodnocení otázky, 

týkající se věku dítěte při nástupu do školy. Pokud děti nastupovaly do školy 

v 6-7 letech, bylo procento nealergiků podstatně vyšší neţ procento alergiků. 

V případě nástupu v 7-8 letech bylo procentuální zastoupení opačné. 

Z provedeného výzkumu a jeho výsledků lze usuzovat, ţe u dětí, které 

nastupují do školy (popřípadě školky) v pozdějším věku, dochází k vyššímu 

výskytu alergického onemocnění. 

Naše závěry se shodují s výsledky studie, která proběhla ve východním 

Německu v letech 1992-1993. Bylo zkoumáno 2471 dítě ve třech věkových 

skupinách (5-7, 8-10, 11-14 let). Dotazník se týkal alergií a jejich symptomů 

nástupem dítěte do školky a příbuzných faktorů. U 669 dětí z malých rodin (do 3 

členů) byla prevalence vzniku atopie závislá na věku dítěte při vstupu do školky. 

Jestliţe začaly navštěvovat školku mezi 6-11 měsícem ţivota bylo riziko vzniku 
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alergií větší neţ u dětí nastupujících později. U 1761 dětí ţijících ve vícečetných 

rodinách neměl věk dítěte při vstupu do školky vliv na vznik alergií. 

[Kramer1999] 

5.8 Vliv počtu sourozenců a velikosti rodiny na rozvoj alergií 

 V našem dotazníku jsme se snaţili zjistit moţný vliv počtu sourozenců na 

rozvoj alergií. Kategorie jsme měli rozděleny na starší a mladší sourozence a 

dále jsme ještě zohledňovali jejich počet. 

 Při vyhodnocení kategorie starších sourozenců jsme nezaznamenali 

ţádný statisticky významný výsledek. U mladších sourozenců jsme statisticky 

významné výsledky vyhodnotili dva. V případě, ţe hodnocené dítě nemělo 

ţádného mladšího sourozence byla procentuální četnost alergiků (48,5%) 

mnohem vyšší neţ nealergiků (38,1%). Jedná se o statisticky velmi významný 

výsledek. Druhý statisticky významný výsledek vyšel v případě, ţe hodnocené 

dítě mělo dva mladší sourozence. Zde byla četnost alergiků niţší (8,9%) neţ 

nealergiků (14,2%). Z toho můţeme usoudit, ţe velikost rodiny a počet 

sourozenců můţe být jakýmsi „ochranným“ faktorem před rozvojem alergie.  

 Naše závěry se shodují s výsledky studie, která proběhla ve Velké 

Británii. Byla zamřena na moţnou souvislost mezi počtem sourozenců v rodině 

a vznikem alergií, na základě vyhodnocení 34362 vrácených dotazníků. Ze 

studie vyplynulo, ţe u dětí se dvěma sourozenci je riziko vzniku alergie menší 

neţ u dětí, které sourozence nemají. Ještě niţší bylo riziko vzniku alergie u dětí 

se třemi a více sourozenci.výsledky se vztahují k senné rýmě, v případě 

celoroční rýmy tento vliv prokázán nebyl). Tyto výsledky byly potvrzeny i 

v jiných studiích. Zjištěnými výsledky se tato studie přiklání k „Hypotéze 

hygieny“, o které se zmiňujeme v teoretické části. [Marshall,2002] 

 Další studie, která opět proběhla v Anglii, byla první, která hodnotila vývoj 

rizika vzniku astmatu ve vztahu k velikosti rodiny v průběhu 17 let ve třech 

obdobích (1977, 1985-1986, 1993-1994). Z celkového počtu 26959 

respondentů bylo v letech 1977: 8534, v letech 1986: 9413 a v letech 1994: 

9012. Ţádná ze tří studií nedospěla ke statisticky významnému výsledku ve 

vztahu mezi velikostí rodiny a rozvojem alergií. Pouze u studií v letech 1986 a 
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1994 bylo zjištěno, ţe u dětí bez sourozenců je vyšší riziko vzniku alergií. 

(nejedná se o statisticky významné výsledky).[Rona,1999]  
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6 ZÁVĚR 

Cílem naší studie bylo zhodnotit vliv moţných rizikových faktorů na 

rozvoj alergického onemocnění v dětské populaci. Zjištěné zastoupení alergiků 

v našem hodnoceném souboru tvoří 25,2 %, coţ je poměrně vysoká prevalence 

alergických obtíţí v naší dětské populaci. Tato skutečnost můţe být způsobena 

jednak vysokým hygienickým standardem dnešní společnosti, a tím chybějících 

protektivních vlivů, tak změnami ţivotní úrovně a zvyšujícím se mnoţstvím 

rizikových faktorů.  

 U několika námi sledovaných faktorů můţeme mluvit o jejich protektivní 

funkci na moţný rozvoj alergie. Jedná se o význam kojení pro dítě mezi 13. – 

18. měsícem věku ţivota, dále konzumaci a zastoupení ţivočišných i 

rostlinných tuků v dětské stravě. Moţný vliv na sníţení rizika vzniku alergie 

můţe mít i časný nástup dítěte do školky a školy. Také velikost rodiny, ve které 

dítě vyrůstá, hraje moţnou roli při vzniku alergií. Děti bez mladších sourozenců 

jsou k alergickým onemocněním více náchylnější.U dětí se dvěma mladšími 

sourozenci je riziko vzniku alergie niţší. 

 Významnější negativní vliv na rozvoj alergií se ukázal při výţivě 

náhradou mateřského mléka u dětí mezi 13. – 18. měsícem ţivota. Také 

zaţívací obtíţe se ve větší míře týkaly dětí alergických. Rizikovým faktorem je 

rovněţ jednostranné uţívání rostlinných tuků v dětské stravě.  

 Ostatní vyhodnocené faktory jsme neshledali jako rizikově významné pro 

vznik alergie.   

Závěrem bych chtěla dodat, ţe se zadání několika otázek objevilo jako 

problém při jejich správném pochopení a následném výběru odpovědí. Toto se 

týkalo otázek péče o dítě a pouţívání dětské kosmetiky a otázek počtu 

sourozenců sledovaného dítěte. Při vyhodnocení jsme zjistili, ţe výsledky byly 

duplicitní a ne zcela přesné. Naší snahou bylo tyto nepřesnosti eliminovat.  
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7 SOUHRN 

Cílem naší studie bylo zhodnotit vliv moţných rizikových faktorů na 

rozvoj alergického onemocnění v dětské populaci. Zkoumali jsme, zda výţiva 

dítěte po narození, zaţívací obtíţe v době kojení a po jeho ukončení, tuky 

v domácí stravě, četnost masa v jídelníčku, péče o dítě, uţívání dětské 

kosmetiky, věk dítěte při nástupu do jeslí, školky, školy, počet sourozenců 

v domácnosti můţe 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, coţ 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 ţivota výskyt alergií niţší (p  0,05). 

Naopak v případě výţivy pouze náhradou mateřského mléka bylo procento 

alergiků podstatně vyšší (p  0,05). Dalším ze sledovaných faktorů byly 

zaţívací obtíţe v době kojení a po jeho ukončení. Nadýmáním v době kojení 

trpělo více alergických dětí neţ nealergických, a to i v případě po podání 

antibiotik. Stejné obtíţe 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 můţe mít 

konzumace obou typů tuků (rostlinných i ţivočišných). 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, ţe při sprchování je výskyt alergií 

vyšší u dětí ve věku od 2 let. Při pouţívání dětské kosmetiky je výskyt alergií 

statisticky významně menší pouze v případě jejího nepravidelného pouţívání 

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

ukázala prevalence výskytu alergických onemocnění menší, pokud dítě 

nastoupilo v niţším věku (p  0,05). K vyhodnoceným  rizikovým faktorům 
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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 niţší. 
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8 SUMMARY 

Intention of our project was to sum up (evaluate) an effect of potential 

risk factors on a progress of allergic disorders in children (infant) population. We 

examined whether a nutrition of a child after birth, a frequency of meat in 

nourishment, a child care, a children cosmetic using, an age of child when 

enters nursery, play school, school, number of brothers or sisters in family can 

influence a progress of allergy. 

Our project realized in 2005. To obtain data we chose interview method. 

From 3.845-sent interview paper, we got back 2.050, which is 54.3%. Surveyed 

target group were children born in years 1992-1994. According to incoming 

data, we divided children into allergic and non-allergic and we compared 

occurrence of separate factors in these two groups. From data evaluation, we 

gained several statistically important offspring (outcome).  The first tracked 

factor was breastfeeding. According to our evaluation, there was a lower 

occurrence of allergy (p  0,05) at breastfed children in 13. – 18. month. On the 

contrary, in the case of nutrition only by artificial feeding there were a 

significantly higher percentage of allergic children (p  0,05).   

Another from monitored factors was indigestion in the period of 

breastfeeding and after its stopping. More children that are allergic suffered by 

flatulence then non-allergic children and so even after the administration of 

antibiotics. The same ailments after stopping of breastfeeding were more 

showed at allergic children (p  0,01). 

Another realized risk factor was consummation of only vegetable oils. 

On the contrary, protective effect can have consummation of both type of fat 

(vegetable and animal). More important interference (negative or positive) 

allergic problems in the course of consumption of meat, we did not confirm.  

Further, we evaluated childcare (clean up, children cosmetics). Statistically 

significant is only discovery that showering brings higher occurrence of allergies 

since 2 years of age. 

When we use child cosmetics, there is statistically significantly lower occurrence 

of allergies only when we use it irregularly (e.g. sore places). Monitoring of child 

age when it enters play school, school showed that there was a lower 
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prevalence of occurrence allergic risk factors, if the age of entering play school 

is lower (p  0,05). If a child does not have younger brother or sister this fact 

belongs to analysed risk factors (p  0,001 ). On the contrary, when there are 

two younger brothers or sisters in the family, an occurrence of allergies at 

monitored children is significantly lower. 
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10 PŘÍLOHY 

Tabulky 
 

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Převáţně kojení  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 404 592 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 78,6 78,1 8,32E-01 

% četnosti nevybraných 21,4 21,9   

    

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Kojení a náhrada  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 40 75 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 9,9 1,97E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 90,1   

    

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Kojení a příkrm  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 20 33 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,9 4,4 6,85E-01 

% četnosti nevybraných 96,1 95,6   

    

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Výţiva náhradou  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 40 45 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 5,9 1,96E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 94,1   

    

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 6 5 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,2 0,7 3,37E-01 

% četnosti nevybraných 98,8 99,3   

    

Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Nemléčná strava  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 0 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 0 #DIV/0! 

% četnosti nevybraných 100 100   
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Graf 4.1.1 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj  

počet všech probandů bez -1 514 758 V 1.měsíci  

počet výskytů znaku 0 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 0,1 4,10E-01 

% četnosti nevybraných 100 99,9   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici  Převáţně kojení  

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 326 464 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 63,4 61,3 4,42E-01 

% četnosti nevybraných 36,6 38,7   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici Kojení a náhrada   

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 82 145 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16 19,2 1,44E-01 

% četnosti nevybraných 84 80,8   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici  Kojení a příkrm  

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 13 28 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,5 3,7 2,47E-01 

% četnosti nevybraných 97,5 96,3   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici Výţiva náhradou   

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 76 96 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,8 12,7 2,82E-01 

% četnosti nevybraných 85,2 87,3   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm   

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 7 8 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,4 1,1 6,21E-01 

% četnosti nevybraných 98,6 98,9   

    

Graf 4.1.2 Alergici Nealergici Nemléčná strava   

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 2 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,4 0 8,59E-02 

% četnosti nevybraných 99,6 100   
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Graf 4.1.2 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj   

počet všech probandů bez -1 514 757 Ve 2. měsíci 

počet výskytů znaku 0 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 0,1 4,10E-01 

% četnosti nevybraných 100 99,9   

    

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici  Převáţně kojení   

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 249 367 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 49 48,7 9,23E-01 

% četnosti nevybraných 51 51,3   

       

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici  Kojení a náhrada   

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 96 156 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,9 20,7 4,28E-01 

% četnosti nevybraných 81,1 79,3   

    

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici   Kojení a příkrm  

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 26 49 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,1 6,5 3,06E-01 

% četnosti nevybraných 94,9 93,5   

    

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici Výţiva náhradou    

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 116 142 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 22,8 18,9 8,60E-02 

% četnosti nevybraných 77,2 81,1   

    

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm    

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 18 24 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,5 3,2 7,30E-01 

% četnosti nevybraných 96,5 96,8   
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Graf 4.1.3 Alergici Nealergici Nemléčná strava    

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 3 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,6 0,3 3,68E-01 

% četnosti nevybraných 99,4 99,7   

       

Graf 4.1.3 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj    

počet všech probandů bez -1 508 753 Ve 3. měsíci 

počet výskytů znaku 0 5 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 0,7 6,57E-02 

% četnosti nevybraných 100 99,3   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici  Převáţně kojení    

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 173 236 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 34,7 31,7 2,60E-01 

% četnosti nevybraných 65,3 68,3   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici   Kojení a náhrada   

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 94 173 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,9 23,2 6,75E-02 

% četnosti nevybraných 81,1 76,8   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici    Kojení a příkrm  

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 53 88 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,6 11,8 5,24E-01 

% četnosti nevybraných 89,4 88,2   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici Výţiva náhradou     

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 115 159 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 23,1 21,3 4,66E-01 

% četnosti nevybraných 76,9 78,7   
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Graf 4.1.4 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm     

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 70 97 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,1 13 6,00E-01 

% četnosti nevybraných 85,9 87   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici Nemléčná strava     

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 7 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,4 0,5 1,09E-01 

% četnosti nevybraných 98,6 99,5   

    

Graf 4.1.4 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj     

počet všech probandů bez -1 498 745 Ve 4. měsíci 

počet výskytů znaku 10 15 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2 2 9,95E-01 

% četnosti nevybraných 98 98   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici  Převáţně kojení    

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 114 166 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 23,6 22,6 6,85E-01 

% četnosti nevybraných 76,4 77,4   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici    Kojení a náhrada   

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 80 117 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,5 15,9 7,69E-01 

% četnosti nevybraných 83,5 84,1   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici    Kojení a příkrm   

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 67 105 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,8 14,3 8,35E-01 

% četnosti nevybraných 86,2 85,7   
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Graf 4.1.5 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 92 144 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 19 19,6 8,10E-01 

% četnosti nevybraných 81 80,4   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 111 191 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 22,9 26 2,32E-01 

% četnosti nevybraných 77,1 74   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 18 14 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,7 1,9 5,21E-02 

% četnosti nevybraných 96,3 98,1   

    

Graf 4.1.5 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 484 736 V 5. měsíci  

počet výskytů znaku 38 54 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,9 7,3 7,39E-01 

% četnosti nevybraných 92,1 92,7   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici  Převáţně kojení     

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 86 136 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,1 18,9 7,29E-01 

% četnosti nevybraných 81,9 81,1   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici Kojení a náhrada 

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 61 87 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,9 12,1 7,00E-01 

% četnosti nevybraných 87,1 87,9   
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Graf 4.1.6 Alergici Nealergici     Kojení a příkrm   

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 70 110 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,8 15,3 7,94E-01 

% četnosti nevybraných 85,2 84,7   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 78 98 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,5 13,6 1,81E-01 

% četnosti nevybraných 83,5 86,4   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 144 238 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 30,4 33,1 3,16E-01 

% četnosti nevybraných 69,6 66,9   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 33 42 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7 5,8 4,39E-01 

% četnosti nevybraných 93 94,2   

    

Graf 4.1.6 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 474 718 V  6. měsíci 

počet výskytů znaku 71 110 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15 15,3 8,72E-01 

% četnosti nevybraných 85 84,7   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Převáţně kojení 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 29 59 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,3 8,6 1,49E-01 

% četnosti nevybraných 93,7 91,4   
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Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Kojení a náhrada 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 54 70 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,8 10,2 4,20E-01 

% četnosti nevybraných 88,2 89,8   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Kojení a příkrm 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 75 115 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,3 16,8 8,25E-01 

% četnosti nevybraných 83,7 83,2   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 46 67 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10 9,8 9,06E-01 

% četnosti nevybraných 90 90,2   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 170 246 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 37 36 7,26E-01 

% četnosti nevybraných 63 64   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 54 82 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,8 12 9,02E-01 

% četnosti nevybraných 88,2 88   

    

Graf 4.1.7 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 459 683 V 7.- 9. měsíci 

počet výskytů znaku 120 187 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 26,1 27,4 6,44E-01 

% četnosti nevybraných 73,9 72,6   
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Graf 4.1.8 Alergici Nealergici    Převáţně kojení     

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 11 31 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,5 4,7 6,12E-02 

% četnosti nevybraných 97,5 95,3   

    

Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Kojení a náhrada 

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 33 39 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,5 5,9 3,02E-01 

% četnosti nevybraných 92,5 94,1   

    

Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Kojení a příkrm 

počet všech probandů bez -1 442 661 V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 51 78 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,5 11,8 8,95E-01 

% četnosti nevybraných 88,5 88,2   

    

Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 45 47 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,2 7,1 7,07E-02 

% četnosti nevybraných 89,8 92,9   

    

Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 154 243 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 34,8 36,8 5,15E-01 

% četnosti nevybraných 65,2 63,2   

    

Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci 

počet výskytů znaku 98 120 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 22,2 18,2 1,01E-01 

% četnosti nevybraných 77,8 81,8   
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Graf 4.1.8 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 442 661  V 10.-12. měsíci.  

počet výskytů znaku 166 248 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 37,6 37,5 9,90E-01 

% četnosti nevybraných 62,4 62,5   

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici    Převáţně kojení      

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 3 18 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,7 2,8 1,49E-02 

% četnosti nevybraných 99,3 97,2 * 

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici     Kojení a náhrada      

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 18 26 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,2 4,1 9,08E-01 

% četnosti nevybraných 95,8 95,9   

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici Kojení a příkrm 

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 27 47 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,4 7,4 5,14E-01 

% četnosti nevybraných 93,6 92,6   

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 35 33 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,3 5,2 4,75E-02 

% četnosti nevybraných 91,7 94,8 * 

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci   

počet výskytů znaku 136 174 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 32,1 27,4 1,05E-01 

% četnosti nevybraných 67,9 72,6   
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Graf 4.1.9 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 134 189 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 31,6 29,8 5,35E-01 

% četnosti nevybraných 68,4 70,2   

    

Graf 4.1.9 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 424 634 Ve 13.-18. měsíci  

počet výskytů znaku 176 261 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 41,5 41,2 9,12E-01 

% četnosti nevybraných 58,5 58,8   

       

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici    Převáţně kojení       

počet všech probandů bez -1 416 622 později  

počet výskytů znaku 3 9 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,7 1,4 2,84E-01 

% četnosti nevybraných 99,3 98,6   

    

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Kojení a náhrada 

počet všech probandů bez -1 416 622  později 

počet výskytů znaku 9 11 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,2 1,8 6,50E-01 

% četnosti nevybraných 97,8 98,2   

    

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Kojení a příkrm 

počet všech probandů bez -1 416 622  později 

počet výskytů znaku 12 31 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,9 5 9,63E-02 

% četnosti nevybraných 97,1 95   

    

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Výţiva náhradou 

počet všech probandů bez -1 416 622 později  

počet výskytů znaku 26 25 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,3 4 1,03E-01 

% četnosti nevybraných 93,8 96   
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Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Náhrada a příkrm 

počet všech probandů bez -1 416 622 později  

počet výskytů znaku 91 128 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 21,9 20,6 6,16E-01 

% četnosti nevybraných 78,1 79,4   

    

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Nemléčná strava 

počet všech probandů bez -1 416 622 později  

počet výskytů znaku 141 194 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 33,9 31,2 3,61E-01 

% četnosti nevybraných 66,1 68,8   

    

Graf 4.1.10 Alergici Nealergici Jogurt a výr. z něj 

počet všech probandů bez -1 416 622 později  

počet výskytů znaku 168 240 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,4 38,6 5,61E-01 

% četnosti nevybraných 59,6 61,4   

       

Graf 4.2.1 Alergici Nealergici Nadýmání 

počet všech probandů bez -1 516 765 Během kojení  

počet výskytů znaku 139 159 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 26,9 20,8 1,06E-02 

% četnosti nevybraných 73,1 79,2 * 

    

Graf 4.2.1 Alergici Nealergici Průjmy 

počet všech probandů bez -1 516 765  Během kojení  

počet výskytů znaku 17 19 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,3 2,5 3,89E-01 

% četnosti nevybraných 96,7 97,5   

    

Graf 4.2.1 Alergici Nealergici Antibiotika + nadýmání  

počet všech probandů bez -1 516 765 Během kojení  

počet výskytů znaku 7 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,4 0,1 6,30E-03 

% četnosti nevybraných 98,6 99,9 ** 
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Graf 4.2.1 Alergici Nealergici Antibiotika + průjem  

počet všech probandů bez -1 516 765 Během kojení  

počet výskytů znaku 5 5 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1 0,7 5,29E-01 

% četnosti nevybraných 99 99,3   

    

Graf 4.2.1 Alergici Nealergici Zácpa  

počet všech probandů bez -1 516 765  Během kojení  

počet výskytů znaku 12 16 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,3 2,1 7,79E-01 

% četnosti nevybraných 97,7 97,9   

    

Graf 4.2.2 Alergici Nealergici Nadýmání  

počet všech probandů bez -1 516 765 Po ukončení kojení  

počet výskytů znaku 98 129 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 19 16,9 3,28E-01 

% četnosti nevybraných 81 83,1   

    

Graf 4.2.2 Alergici Nealergici Průjmy  

počet všech probandů bez -1 516 765  Po ukončení kojení  

počet výskytů znaku 22 16 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,3 2,1 2,46E-02 

% četnosti nevybraných 95,7 97,9 * 

       

Graf 4.2.2 Alergici Nealergici Antibiotika + nadýmání  

počet všech probandů bez -1 516 765 Po ukončení kojení  

počet výskytů znaku 14 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,7 0,9 1,29E-02 

% četnosti nevybraných 97,3 99,1 * 

    

Graf 4.2.2 Alergici Nealergici  Antibiotika + průjem  

počet všech probandů bez -1 516 765 Po ukončení kojení  

počet výskytů znaku 16 8 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,1 1 7,80E-03 

% četnosti nevybraných 96,9 99 ** 
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Graf 4.2.2 Alergici Nealergici Zácpa  

počet všech probandů bez -1 516 765 Po ukončení kojení   

počet výskytů znaku 33 34 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,4 4,4 1,24E-01 

% četnosti nevybraných 93,6 95,6   

    

Graf 4.3.1 Alergici Nealergici ţivočišné tuky 

počet všech probandů bez -1 424 643 Do 2 let  

počet výskytů znaku 79 108 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,6 16,8 4,40E-01 

% četnosti nevybraných 81,4 83,2   

    

Graf 4.3.1 Alergici Nealergici rostlinné tuky 

počet všech probandů bez -1 424 643 Do 2 let   

počet výskytů znaku 149 221 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 35,1 34,4 7,96E-01 

% četnosti nevybraných 64,9 65,6   

    

Graf 4.3.1 Alergici Nealergici Rostl.+ţivočiš tuky 

počet všech probandů bez -1 424 643 Do 2 let    

počet výskytů znaku 196 314 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 46,2 48,8 4,04E-01 

% četnosti nevybraných 53,8 51,2   

    

Graf 4.3.2 Alergici Nealergici ţivočišné  tuky 

počet všech probandů bez -1 471 695 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 36 50 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,6 7,2 7,73E-01 

% četnosti nevybraných 92,4 92,8   

    

Graf 4.3.2 Alergici Nealergici rostlinné tuky 

počet všech probandů bez -1 471 695 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 180 210 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 38,2 30,2 4,49E-03 

% četnosti nevybraných 61,8 69,8 ** 
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Graf 4.3.2 Alergici Nealergici Rostl. + ţivočiš. tuky 

počet všech probandů bez -1 471 695 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 255 435 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 54,1 62,6 3,97E-03 

% četnosti nevybraných 45,9 37,4 ** 

    

Graf 4.3.3 Alergici Nealergici Ţivočišné tuky 

počet všech probandů bez -1 481 714 Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 31 44 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,4 6,2 8,43E-01 

% četnosti nevybraných 93,6 93,8   

    

Graf 4.3.3 Alergici Nealergici Rostlinné tuky 

počet všech probandů bez -1 481 714  Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 165 207 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 34,3 29 5,18E-02 

% četnosti nevybraných 65,7 71   

    

Graf 4.3.3 Alergici Nealergici Rostl. + ţivočiš. tuky 

počet všech probandů bez -1 481 714 Poslední 2 roky   

počet výskytů znaku 285 463 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 59,3 64,8 5,00E-02 

% četnosti nevybraných 40,7 35,2 * 

    

Graf 4.4.1 Alergici Nealergici Maso denně  

počet všech probandů bez -1 473 698 Ve 2 letech  

počet výskytů znaku 22 30 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,7 4,3 7,73E-01 

% četnosti nevybraných 95,3 95,7   

    

Graf 4.4.1 Alergici Nealergici Maso 4-6 x týdně  

počet všech probandů bez -1 473 698 Ve 2 letech   

počet výskytů znaku 105 180 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 22,2 25,8 1,60E-01 

% četnosti nevybraných 77,8 74,2   
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Graf 4.4.1 Alergici Nealergici Maso 1-3 x týdně  

počet všech probandů bez -1 473 698 Ve 2 letech    

počet výskytů znaku 238 326 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 50,3 46,7 2,25E-01 

% četnosti nevybraných 49,7 53,3   

    

Graf 4.4.1 Alergici Nealergici Maso občas  

počet všech probandů bez -1 473 698  Ve 2 letech    

počet výskytů znaku 105 159 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 22,2 22,8 8,16E-01 

% četnosti nevybraných 77,8 77,2   

    

Graf 4.4.1 Alergici Nealergici vegetarián  

počet všech probandů bez -1 473 698  Ve 2 letech     

počet výskytů znaku 3 3 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,6 0,4 6,31E-01 

% četnosti nevybraných 99,4 99,6   

    

Graf 4.4.2 Alergici Nealergici Maso denně   

počet všech probandů bez -1 479 708 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 35 50 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,3 7,1 8,73E-01 

% četnosti nevybraných 92,7 92,9   

    

Graf 4.4.2 Alergici Nealergici 4-6 x týdně   

počet všech probandů bez -1 479 708 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 193 286 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,3 40,4 9,72E-01 

% četnosti nevybraných 59,7 59,6   

    

Graf 4.4.2 Alergici Nealergici  1-3 x týdně  

počet všech probandů bez -1 479 708 1999 a 2000  

počet výskytů znaku 185 290 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 38,6 41 4,20E-01 

% četnosti nevybraných 61,4 59   
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Graf 4.4.2 Alergici Nealergici  občas  

počet všech probandů bez -1 479 708    1999 a 2000  

počet výskytů znaku 62 80 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,9 11,3 3,92E-01 

% četnosti nevybraných 87,1 88,7   

    

Graf 4.4.2 Alergici Nealergici vegetarián   

počet všech probandů bez -1 479 708    1999 a 2000  

počet výskytů znaku 4 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,3 1,88E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,7   

    

Graf 4.4.3 Alergici Nealergici Maso denně   

počet všech probandů bez -1 488 721 Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 47 85 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,6 11,8 2,38E-01 

% četnosti nevybraných 90,4 88,2   

    

Graf 4.4.3 Alergici Nealergici  4-6 x týdně   

počet všech probandů bez -1 488 721 Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 246 339 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 50,4 47 2,47E-01 

% četnosti nevybraných 49,6 53   

    

Graf 4.4.3 Alergici Nealergici  1-3 x týdně   

počet všech probandů bez -1 488 721 Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 141 216 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 28,9 30 6,90E-01 

% četnosti nevybraných 71,1 70   

    

Graf 4.4.3 Alergici Nealergici   občas  

počet všech probandů bez -1 488 721 Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 50 79 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,2 11 6,94E-01 

% četnosti nevybraných 89,8 89   
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Graf 4.4.3 Alergici Nealergici vegetarián    

počet všech probandů bez -1 488 721    Poslední 2 roky  

počet výskytů znaku 4 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,3 1,88E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,7   

    

Graf 4.5.1 Alergici Nealergici Koupání 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 505 746 Do 1 roku  

počet výskytů znaku 499 735 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 98,8 98,5 6,68E-01 

% četnosti nevybraných 1,2 1,5   

    

Graf 4.5.1 Alergici Nealergici Sprchování 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 505 746 Do 1 roku  

počet výskytů znaku 4 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,5 5,77E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,5   

    

Graf 4.5.1 Alergici Nealergici Omytí ţínkou 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 505 746 Do 1 roku  

počet výskytů znaku 2 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,4 0,9 2,65E-01 

% četnosti nevybraných 99,6 99,1   

    

Graf 4.5.2 Alergici Nealergici Koupání 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 491 739 Od 1 do 2 let  

počet výskytů znaku 429 654 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 87,4 88,5 5,51E-01 

% četnosti nevybraných 12,6 11,5   

    

Graf 4.5.2 Alergici Nealergici  Sprchování 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 491 739 Od 1 do 2 let   

počet výskytů znaku 58 73 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,8 9,9 2,81E-01 

% četnosti nevybraných 88,2 90,1   
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Graf 4.5.2 Alergici Nealergici Omytí ţínkou 2-7x týdně   

počet všech probandů bez -1 491 739  Od 1 do 2 let   

počet výskytů znaku 4 12 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 1,6 2,20E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 98,4   

    

Graf 4.5.3 Alergici Nealergici  Koupání 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 491 748 Od 2 do 6 let  

počet výskytů znaku 327 535 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 66,6 71,5 6,53E-02 

% četnosti nevybraných 33,4 28,5   

    

Graf 4.5.3 Alergici Nealergici   Sprchování 2-7x týdně  

počet všech probandů bez -1 491 748  Od 2 do 6 let  

počet výskytů znaku 158 202 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 32,2 27 4,98E-02 

% četnosti nevybraných 67,8 73 * 

    

Graf 4.5.3 Alergici Nealergici Omytí ţínkou 2-7x týdně   

počet všech probandů bez -1 491 748   Od 2 do 6 let  

počet výskytů znaku 6 11 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,2 1,5 7,13E-01 

% četnosti nevybraných 98,8 98,5   

    

Graf 4.5.4 Alergici Nealergici  Koupání 2-7x týdně   

počet všech probandů bez -1 506 762 Od 6 let  

počet výskytů znaku 203 348 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,1 45,7 5,09E-02 

% četnosti nevybraných 59,9 54,3   

    

Graf 4.5.4 Alergici Nealergici   Sprchování 2-7x týdně   

počet všech probandů bez -1 506 762  Od 6 let  

počet výskytů znaku 296 401 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 58,5 52,6 3,95E-02 

% četnosti nevybraných 41,5 47,4 * 
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Graf 4.5.4 Alergici Nealergici  Omytí ţínkou 2-7x týdně   

počet všech probandů bez -1 506 762   Od 6 let  

počet výskytů znaku 7 13 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,4 1,7 6,52E-01 

% četnosti nevybraných 98,6 98,3   

    

Graf 4.6.1 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Do 1 roku - obličej  

počet výskytů znaku 381 554 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 73,8 72,4 5,75E-01 

% četnosti nevybraných 26,2 27,6   

    

Graf 4.6.1 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Do 1 roku - zadeček 

počet výskytů znaku 443 628 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 85,9 82,1 7,45E-02 

% četnosti nevybraných 14,1 17,9   

    

Graf 4.6.1 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Do 1 roku - statní tělo 

počet výskytů znaku 378 568 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 73,3 74,2 6,92E-01 

% četnosti nevybraných 26,7 25,8   

    

Graf 4.6.2 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 1 do 2 let - obličej  

počet výskytů znaku 281 413 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 54,5 54 8,68E-01 

% četnosti nevybraných 45,5 46   

    

Graf 4.6.2 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 1 do 2 let - zadeček 

počet výskytů znaku 282 404 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 54,7 52,8 5,17E-01 

% četnosti nevybraných 45,3 47,2   
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Graf 4.6.2 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 1 do 2 let – ostatní tělo 

počet výskytů znaku 265 361 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 51,4 47,2 1,43E-01 

% četnosti nevybraných 48,6 52,8   

    

Graf 4.6.3 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 2 do 6 let - obličej  

počet výskytů znaku 209 303 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,5 39,6 7,48E-01 

% četnosti nevybraných 59,5 60,4   

    

Graf 4.6.3 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 2 do 6 let - zadeček 

počet výskytů znaku 81 122 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15,7 15,9 9,04E-01 

% četnosti nevybraných 84,3 84,1   

    

Graf 4.6.3 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od 2 do 6 let - ostatní tělo 

počet výskytů znaku 171 247 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 33,1 32,3 7,50E-01 

% četnosti nevybraných 66,9 67,7   

    

Graf 4.6.4 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od  6 let - obličej  

počet výskytů znaku 188 290 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 36,4 37,9 5,93E-01 

% četnosti nevybraných 63,6 62,1   

    

Graf 4.6.4 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od  6 let - zadeček  

počet výskytů znaku 34 50 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,6 6,5 9,70E-01 

% četnosti nevybraných 93,4 93,5   
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Graf 4.6.4 Alergici Nealergici Kosmetika pravidelně   

počet všech probandů bez -1 516 765 Od  6 let - ostatní tělo 

počet výskytů znaku 146 214 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 28,3 28 9,00E-01 

% četnosti nevybraných 71,7 72   

    

Graf 4.6.5 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Do 1 roku - obličej 

počet výskytů znaku 17 20 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,3 2,6 4,76E-01 

% četnosti nevybraných 96,7 97,4   

    

Graf 4.6.5 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Do 1 roku - zadeček 

počet výskytů znaku 35 82 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,8 10,7 1,65E-02 

% četnosti nevybraných 93,2 89,3 * 

    

Graf 4.6.5 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Do 1 roku – ostatní tělo 

počet výskytů znaku 18 29 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,5 3,8 7,78E-01 

% četnosti nevybraných 96,5 96,2   

    

Graf 4.6.6 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od 1 do 2 let - obličej 

počet výskytů znaku 23 28 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,5 3,7 4,74E-01 

% četnosti nevybraných 95,5 96,3   

    

Graf 4.6.6 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od 1 do 2 let - zadeček 

počet výskytů znaku 83 132 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,1 17,3 5,83E-01 

% četnosti nevybraných 83,9 82,7   
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Graf 4.6.6 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od 1 do 2 let – ostatní tělo 

počet výskytů znaku 33 51 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,4 6,7 8,47E-01 

% četnosti nevybraných 93,6 93,3   

    

Graf 4.6.7 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  2 let do 6 let - obličej 

počet výskytů znaku 45 51 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,7 6,7 1,71E-01 

% četnosti nevybraných 91,3 93,3   

    

Graf 4.6.7 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  2 let do 6 let - zadeček 

počet výskytů znaku 86 144 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,7 18,8 3,24E-01 

% četnosti nevybraných 83,3 81,2   

    

Graf 4.6.7 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  2 let do 6 let – ostatní tělo 

počet výskytů znaku 43 66 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,3 8,6 8,53E-01 

% četnosti nevybraných 91,7 91,4   

    

Graf 4.6.8 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  6 let - obličej 

počet výskytů znaku 69 78 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,4 10,2 8,03E-02 

% četnosti nevybraných 86,6 89,8   

    

Graf 4.6.8 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  6 let - zadeček 

počet výskytů znaku 57 88 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11 11,5 8,00E-01 

% četnosti nevybraných 89 88,5   
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Graf 4.6.8 Alergici Nealergici Kosmetika nepravidelně  

počet všech probandů bez -1 516 765  Od  6 let – ostatní tělo 

počet výskytů znaku 82 99 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15,9 12,9 1,37E-01 

% četnosti nevybraných 84,1 87,1   

    

Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí 

počet všech probandů bez -1 27 42  V 0-1 roce 

počet výskytů znaku 3 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,1 2,4 1,30E-01 

% četnosti nevybraných 88,9 97,6   

    

Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí  

počet všech probandů bez -1 27 42 V 1-2 letech 

počet výskytů znaku 3 5 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,1 11,9 9,20E-01 

% četnosti nevybraných 88,9 88,1   

    

Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí 

počet všech probandů bez -1 27 42 Ve 2-3 letech 

počet výskytů znaku 7 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 25,9 40,5 2,16E-01 

% četnosti nevybraných 74,1 59,5   

    

Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí 

počet všech probandů bez -1 27 42 Ve 3-4 letech  

počet výskytů znaku 11 14 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,7 33,3 5,32E-01 

% četnosti nevybraných 59,3 66,7   

    

Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí 

počet všech probandů bez -1 27 42 Ve 4-5 letech  

počet výskytů znaku 3 3 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,1 7,1 5,68E-01 

% četnosti nevybraných 88,9 92,9   
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Graf 4.7.1 Alergici Nealergici Nástup do jeslí  

počet všech probandů bez -1 27 42 V 5-6 letech 

počet výskytů znaku 0 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 4,8 2,50E-01 

% četnosti nevybraných 100 95,2   

    

Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky 

počet všech probandů bez -1 483 720 V 1-2 letech 

počet výskytů znaku 3 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,6 0,1 1,54E-01 

% četnosti nevybraných 99,4 99,9   

    

Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky  

počet všech probandů bez -1 483 720 Ve 2-3 letech  

počet výskytů znaku 67 91 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,9 12,6 5,35E-01 

% četnosti nevybraných 86,1 87,4   

    

Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky 

počet všech probandů bez -1 483 720 Ve 3-4 letech 

počet výskytů znaku 233 369 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 48,2 51,3 3,06E-01 

% četnosti nevybraných 51,8 48,8   

    

Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky 

počet všech probandů bez -1 483 720 Ve 4-5 letech 

počet výskytů znaku 134 202 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 27,7 28,1 9,06E-01 

% četnosti nevybraných 72,3 71,9   

    

Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky 

počet všech probandů bez -1 483 720 V 5-6 letech 

počet výskytů znaku 42 57 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,7 7,9 6,30E-01 

% četnosti nevybraných 91,3 92,1   
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Graf 4.7.2 Alergici Nealergici Nástup do školky 

počet všech probandů bez -1 483 720 V 6-7 letech 

počet výskytů znaku 4 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0 1,44E-02 

% četnosti nevybraných 99,2 100 * 

    

Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726 Ve 3-4 letech 

počet výskytů znaku 1 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,2 0,3 8,23E-01 

% četnosti nevybraných 99,8 99,7   

    

Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726  Ve 4-5 letech  

počet výskytů znaku 0 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0 0,3 2,51E-01 

% četnosti nevybraných 100 99,7   

    

Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726 V 5-6 letech  

počet výskytů znaku 37 51 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 7 6,33E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 93   

    

Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726 V 6-7 letech 

počet výskytů znaku 375 615 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 78,6 84,7 6,75E-03 

% četnosti nevybraných 21,4 15,3 ** 

    

Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726  V 7-8 letech 

počet výskytů znaku 63 55 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,2 7,6 1,32E-03 

% četnosti nevybraných 86,8 92,4 ** 
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Graf 4.7.3 Alergici Nealergici Nástup do školy 

počet všech probandů bez -1 477 726  V 8-9 letech 

počet výskytů znaku 1 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,2 0,1 7,65E-01 

% četnosti nevybraných 99,8 99,9   

    

Graf 4.8.1 Alergici Nealergici Počet starších sourozenců 

počet všech probandů bez -1 314 414  0 

počet výskytů znaku 239 313 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 76,1 75,6 8,73E-01 

% četnosti nevybraných 23,9 24,4   

    

Graf 4.8.1 Alergici Nealergici Počet starších sourozenců 

počet všech probandů bez -1 314 414  1 

počet výskytů znaku 67 89 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 21,3 21,5 9,58E-01 

% četnosti nevybraných 78,7 78,5   

    

Graf 4.8.1 Alergici Nealergici Počet starších sourozenců 

počet všech probandů bez -1 314 414 2  

počet výskytů znaku 7 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,2 2,4 8,69E-01 

% četnosti nevybraných 97,8 97,6   

    

Graf 4.8.1 Alergici Nealergici Počet starších sourozenců 

počet všech probandů bez -1 314 414 3  

počet výskytů znaku 1 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,3 0,5 7,31E-01 

% četnosti nevybraných 99,7 99,5   

    

Graf 4.8.2 Alergici Nealergici Počet mladších 

počet všech probandů bez -1 425 635 sourozenců - 0 

počet výskytů znaku 206 242 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 48,5 38,1 8,18E-04 

% četnosti nevybraných 51,5 61,9 *** 
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Graf 4.8.2 Alergici Nealergici Počet mladších 

počet všech probandů bez -1 425 635 sourozenců - 1 

počet výskytů znaku 171 282 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,2 44,4 1,78E-01 

% četnosti nevybraných 59,8 55,6   

     

Graf 4.8.2 Alergici Nealergici Počet mladších 

počet všech probandů bez -1 425 635 sourozenců - 2 

počet výskytů znaku 38 89 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,9 14 1,27E-02 

% četnosti nevybraných 91,1 86 * 

    

Graf 4.8.2 Alergici Nealergici Počet mladších 

počet všech probandů bez -1 425 635 sourozenců - 3 

počet výskytů znaku 4 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 1,6 3,76E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 98,4   

    

Graf 4.8.2 Alergici Nealergici Počet mladších 

počet všech probandů bez -1 425 635 sourozenců - více 

počet výskytů znaku 6 12 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,4 1,9 5,55E-01 

% četnosti nevybraných 98,6 98,1   

 


