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11  ÚÚVVOODD  
Alergie je stav přecitlivělosti na určitou látku (alergen). Podle Světové  

zdravotnické organizace kolísá číslo určující výskyt alergických onemocnění 

mezi 15-20 % dospělé i dětské populace. Jsou to čísla vysoká, proto alergie 

představují významný zdravotní, ekonomický a společenský problém u nás i 

v zahraničí. Výskyt alergických onemocnění se liší podle ekonomické a hygie-

nické úrovně společnosti. Zdá se, ţe se zvyšující se civilizační úrovní přibývá 

alergiků. 

Alergie je onemocnění multifaktoriální. Z vlivů přispívajících k rozvoji 

alergií je přisuzován největší význam znečištění ţivotního prostředí, virovým 

respiračním onemocněním, kouření a genetickým vlivům. Dalšími faktory, které 

mohou ovlivňovat vznik alergie je způsob ţivota, změna stravovacích návyků, 

léky a očkování, stres, hygiena, kojení a dědičnost, počet sourozenců či kontakt 

se zvířaty. (Bidat, Étienne, 2005) 

Astma je chronické onemocnění průdušek, jehoţ příčinou je zánětlivá re-

akce v průduškové sliznici. Tato zánětlivá reakce vzniká jako obranná odpověď 

na některé látky z okolí, které se do průdušek dostávají při dýchání. To jsou 

především různé látky, které jsou schopny vyvolat alergickou odpověď - tzv. 

alergeny. (Pohunek, 2007) http://www.cipa.cz/cz-moje%20astma1.html 

Na řešení těchto problémů se podílí řada odborných národních, evrop-

ských a světových společností a jejich výsledky jsou shrnuty v mnoha studiích. 

(Bidat, Étienne, 2005) 

Naše dotazníková studie, která proběhla v roce 2005, měla název „Ně-

které podmínky ţivota dětí ve vztahu ke zdraví a nemoci“. Navázali jsme tak na 

dotazníkovou akci z roku 2002 a naší snahou bylo získat informace o zdravých 

a nemocných dětech, porovnat je, zjistit predispoziční faktory vzniku alergických 

onemocnění a zmapovat tak výskyt alergií v České republice.  

Tato rigorózní práce se zaměřuje na období těhotenství (výţivu matky, 

uţívání léků, vlivu rizikového těhotenství, nevolností), charakteristiku porodu 

(věk matky, typ porodu, porodní hmotnost dítěte, pořadí), počet mladších a 

starších sourozenců a moţný vztah těchto faktorů ke vzniku alergie/astmatu 

v dětském věku. 
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22  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  

2.1 Přehled alergických reakcí 

Reakce přecitlivělosti se dělí na typy  I aţ V, které se ovšem velmi často 

překrývají. 

2.1.1 Reakce atopická 

Předchází jí alergizace. Při kooperaci B a TH2 buněk je prezentován 

alergen a jsou uvolňovány mj. IL-4 a IL-5. Účinkem IL-4 proliferují antigen-

specifické B- buňky a vlivem IL-5 dostanou eozinofilní granulocyty v kostní dřeni 

podnět k diferenciaci a k přestupu do krve.  

Hlavními buňkami  atopické reakce jsou ţírné buňky - mastocyty. Po 

opakovaném setkání s alergenem můţe dojít k „přemostění“ IgE navázaných 

pomocí FcR . Tím je spuštěna degranulace ţírné buňky a vyplavení biologicky 

velmi účinných látek - zejména histaminu, heparinu, tryptázy a začíná syntéza 

lipidových mediátorů vznikajících z kyseliny arachidonové. Patofyziologicky do-

chází k ovlivnění zejména hladké svaloviny cév – dochází k dilataci, vzrůstu 

permeability. V dýchacích cestách vyvolají mediátory edém sliznice 

s hypersekrecí a bronchospasmus, na kůţi vyvolá uvolněný histamin svědění, 

kopřivku či otok a ke gastrointestinálním symptomům patří bolesti břicha, nevol-

nost, zvracení nebo průjem. Atopická reakce můţe proběhnout lokálně (alergic-

ká rinitida, dermatitida, konjunktivitida) nebo systémově (astmatický záchvat, 

anafylaktický šok).   

2.1.2 Reakce cytotoxická 

V popředí této reakce stojí IgG a IgM, které vzniknou po předchozím 

kontaktu s antigenem a jsou namířeny proti buňkám vlastního těla nebo proti 

látkám (většinou léčivům), které se na tyto struktury váţou. IgG a IgM se navá-

ţou na povrch buňky a dochází k aktivaci komplementového systému nebo fa-

gocytóze. Nejčastěji se jedná o hemolytickou anémii, leukopénii, trombocytope-

nii, ale také juvenilní diabetes nebo Goodpastureův syndrom. 
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2.1.3 Reakce imunokomplexová 

Pokud je antigen ve srovnání s protilátkami v nadměrném mnoţství, ne-

bo pokud malé rozpustné imunitní komplexy cirkulují delší dobu v krvi, dochází 

k ukládání imunitních komplexů antigen - protilátka do cévních nebo tkáňových 

struktur. Tím dochází k aktivaci komplementového systému. V daném místě – 

nejčastěji kapilárách ledvinových glomerulů - dochází k vzniku zánětu  a poško-

zení. Typickou reakcí tohoto typu je sérová nemoc. 

2.1.4 Reakce pozdní přecitlivělosti 

Tato reakce je zprostředkována pomocí TH1 buněk a makrofágů. Vyvo-

lána je zejména proteiny mikroorganismů, jinými cizorodými proteiny nebo hap-

teny. Po setkání s antigenem se lymfocyt senzibilizuje a pokud dojde k dalšímu 

setkání, aktivuje se proliferace a produkce cytokínů, které podněcují prostřed-

nictvím IL-3 a GM-CSF tvorbu monocytů a vedou k silné zánětlivé reakci. Pří-

kladem této reakce je kontaktní dermatitida nebo odhojení transplantačního 

štěpu. 

2.1.5 Reakce receptor- stimulační 

K vyvolání reakce dochází prostřednictvím autoprotilátek proti recepto-

rům pro transmitery nebo hormony. Příkladem je Graves-Basedowa choroba. 



 8 

2.2 Alergeny 

Alergickou reakci indukují u predisponovaných jedinců látky s antigen-

ními vlastnostmi, které označujeme alergeny. Mají charakter proteinů, haptenů 

nebo nízkomolekulárních chemických substancí reagujících s T lymfocyty. Jed-

ná se o látky bakteriálního, fungálního, rostlinného a ţivočišného původu. 

Podle významu se alergeny člení na hlavní a vedlejší. Hlavní jsou aler-

geny, vůči kterým jsou u alergiků nalézány protilátky v třídě IgE u  většiny ne-

mocných (více  neţ 90 %). Vedlejší alergeny vyvolávají tvorbu protilátek u 5-

10% alergiků. 

Dále mohou být alergeny děleny na venkovní, bytové, potravinové, inha-

lační, kontaktní, atd. 

2.2.1 Pyly 

Mezi nejčastěji se vyskytující alergeny patří pyly. Jedná se zejména o py-

lová zrna jednoděloţných rostlin čeledi Poaceae, ale i pyly stromů řádu Fagales 

– bříza, líska, habr či olše. Z dvouděloţných kvetoucích rostlin je to zejména 

ambrózie, pelyněk a jitrocel. 

2.2.2 Plísně 

Plísňové alergeny můţeme rozdělit na venkovní a domácí. Mezi venkov-

ní patří zejména Alternaria, Botrytis a Cladosporium. Častými domácími plís-

němi, které ke svému růstu na rozdíl od venkovních potřebují vyšší vlhkost, jsou 

Aspergillus, Alternaria, Mucor, Penicillium a Cladosporium. Vyskytují se často 

pod tapetami, podlahou ale i dlaţdicemi.  

2.2.3 Roztoči 

Za nejvýznamnější jsou povaţovány druhy Dermatophagoides pteronys-

simus a Dermatophaloides farinae. Jedná se zejména o bytové alergeny, které 

se vyskytují v kobercích a matracích. 

 



 9 

2.2.4 Alergeny zvířecího původu 

Zdrojem těchto alergenů jsou obvykle slzné nebo slinné ţlázy domácích 

zvířat, které se po zaschnutí dostávají do prostředí. Silnými alergeny jsou aler-

geny kočičího původu. Dalším zdrojem alergenů je blanokřídlý hmyz. Včelí ne-

bo vosí jed je často příčinou ţivot ohroţující anafylaktické reakce. 

2.2.5 Alergeny potravní 

Alergizujících sloţek potravy je celá řada. Nejčastějšími jsou kasein a be-

ta-laktoglobulin z mléka, vaječné glykoproteiny a tropomyozin z mořských měk-

kýšů. Stále častěji se také objevuje alergie na arašídy. (Krejsek, Kopecký, 

2004) 

2.2.6 Alergeny lékové  

Všechny léky mohou vyvolat vznik alergických projevů, ať uţ pouhým do-

tykem s kůţí či sliznicí, nebo inhalací, případně celkovým poţitím ústy nebo 

injekčním podáním. Injekční podání je riskantnější neţ jiné způsoby. Velmi čas-

to se objevuje alergie na antibiotika a z nich především na penicilin a jeho deri-

váty (Ampicilin, Oxacilin), vzácně i na jiné antimikrobiální léky např. Biseptol. 

Antibiotika a léky s podobným účinkem mohou alergizovat i nepřímo prostřed-

nictvím produktů bakterií, které svými účinky zabíjejí. 

Další skupinou poměrně často alergizujících léků jsou salicyláty. Dále 

jsou to léky proti epilepsii, anestetika, rentgenové kontrastní látky, léčebné aler-

geny a vakcíny pouţívané ke sníţení přecitlivělosti, různé krevní preparáty i 

očkovací látky a léčebná séra. 

Nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé koţní vyráţky, kopřivky a 

otoky, případně podráţdění sliznic. Nejnebezpečnějším stavem je celková ana-

fylaktická reakce.(web alergia.cz, 2006) 
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2.3 Astma bronchiale 

Astma bronchiale je chronické zánětové onemocnění dýchacích cest pro-

jevující se stavy reversibilní obstrukce dýchacích cest, které se klinicky manifes-

tuje dušností, pískoty, kašlem a tlakem na hrudi. Astmatický záchvat mediovaný 

IgE je vyvolán nejčastěji inhalačními alergeny. Aspirinem nebo jinými léky vyvo-

lané astma je indukováno patologickou reakcí jiného typu. Neimunologickým 

mechanismem můţe být vyvolán astmatický záchvat např. fyzickou zátěţí (po-

námahové astma), chemickým poškozením, silným emočním záţitkem. Akutní 

astmatický záchvat se dostavuje do několika minut po expozici alergenu a ob-

vykle vyţaduje léčebná opatření. Na obstrukci dýchacích cest se podílí edém 

bronchiální sliznice a bronchospasmus. Tato fáze je vyvolána degranulací ţír-

ných buněk uvolňujících prozánětové mediátory. S odstupem 3-8 hodin dosahu-

je vrcholu syntéza leukotrienů a prostaglandinů zodpovědných za bronchokon-

strikci, otok sliznice a zvýšenou produkci hlenu. Submukóza je infiltrována eosi-

nofily a aktivována eosinofily a aktivovanými T lymfocyty. Pozdní fáze astmatic-

kého záchvatu můţe přímo navazovat na akutní fázi, nebo opětovně vyvolat 

klidovou dušnost a být tak nesprávně povaţována za další astmatický záchvat. 

Astma bronchiale se obvykle manifestuje jako náhle vzniklá klidová duš-

nost. Záchvaty se mohou objevovat nebo zhoršovat v noci a nemocného budí. 

Frekvence a tíţe záchvatu dušnosti závisí nejen na expozici alergenu, ale 

k vyvolání nebo zhoršení záchvatu můţe přispět fyzická zátěţ , respirační in-

fekce, změny teploty, cigaretový kouř nebo psychický stres. (Krejsek, Kopecký, 

2004) 
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2.3.1 Léčba astma bronchiale 

Léčba astmatu se opírá o stanovení jeho závaţnosti: 

 Denní příznaky Noční příznaky Plicní funkce 

Intermitentní <1x týdně 

mezi záchvaty bez 

příznaků, normální 

PEF 

≤2x měsíčně PEF/FEV1≤80% 

PEF<20% 

Lehké perzistující >1x týdně, 

ale<1x denně 

záchvaty mohou 

omezovat běžnou 

činnost 

>2x měsíčně PEF/FEV1≤80% 

PEF<20-30% 

Středně těžké per-

zistující 

každý den 

záchvaty omezují 

běžnou činnost 

>1x týdně PEF/FEV1≤60-80% 

PEF>20% 

Těžké perzistující trvalé 

omezená tělesná 

aktivita 

časté PEF/FEV1≤60% 

PEF>30% 

  Tab.č.1. Klasifikace závaţnosti astmatu (Krejsek, Kopecký, 2004) 

 

Pro kaţdou ze 4 klinických skupin je doporučená farmakoterapie. Mluví 

se o „stupňovité léčbě astmatu“. 

1. intermitentní Rychle působící inhalační beta 2-mimetika podle potřeby. 

2. lehké perzistující Rychle působící inhalační beta2-mimetika pravidelně + 

inhalační kortikosteroidy (nebo kromony). 

2a. akutní exacerbace lehké-

ho perzist. astmatu 

K rychle působícím inhalačním beta2-mimetikům a inha-

lačním kortikosteroidům přidat teofyliny s prodlouženým 

účinkem a/nebo beta2-mimetika s prodlouženým účinkem 

(inhalačně nebo p.o.). 

3. středně těžké perzistující Léky jako ve skupině 2a podávat trvale. 

4. těžké perzistující Ke kombinaci jako ve skupině 3 přidat kortikosteroidy 

p.o. 

Tab.č.2. Stupňovitá léčba astmatu podle závaţnosti nemoci. (Susa, 2006) 
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Základem léčby astmatu jsou dnes inhalačně podávané léky. K výhodám 

inhalace patří: 

 přímá aplikace do dýchacích cest 

 rychlé dosaţení účinných koncentrací 

 nízký podíl léku, který dosáhne systémové cirkulace (biologická 

dostupnost) 

 minimální nebo vůbec ţádné klinicky významné neţádoucí systé-

mové účinky 

(http://www.dychat.cz/odbornici/detail.php?id=593&menu=00000000000000000

) 

Cílem terapie astmatu je plně kontrolovat onemocnění. Dobře léčení ne-

mocní nemusí mít ţádné dramatické obtíţe, nemusí být omezeni ve svých ţi-

votních aktivitách, nemusí být práce neschopni ani hospitalizováni. (Susa, 

2006) 

Zda je tento cíl dosaţitelný, a jakou úlohu v tom můţe sehrát fixní kom-

binace inhalačního kortikosteroidu (IKS) s dlouhodobě působícím betamimeti-

kem (LABA), to se pokusila zjistit prospektivně uspořádaná studie GOAL (Gai-

ning Optimal Astma Kontrol Study). Jednalo se o multicentrickou randomizova-

nou kontrolovanou studii, do které bylo zařazeno téměř 3500 astmatiků, jejichţ 

astma nebylo při dosavadní péči dostatečně pod kontrolou. 

Předem byla definována kritéria úspěšnosti léčby: „úplná (totální) kontro-

la“ astmatu, tj. splnění všech cílů léčby stanovených Globální iniciativou pro 

astma (GINA), tedy úplná absence příznaků, ranní PEF (maximální výdechová 

rychlost) vyšší neţ 80% náleţité hodnoty, ţádné exacerbace, ţádná záchranná 

medikace (tj. krátkodobě působící bronchodilatancia) po dobu nejméně alespoň 

sedmi týdnů z osmi. Jako „dobrá kontrola“ astmatu byl označen stav, kdy ma-

ximálně po 2 dny v týdnu se vyskytnou 1 krát denně krátkodobé příznaky, zá-

chranná medikace je uţívána maximálně dva dny v týdnu (a celkem max. 4 krát 

týdně), nedochází k exacerbacím a nočnímu buzení kvůli astmatu. 

Pacienti byli randomizováni na podskupinu těch, kteří byli převedeni na 

fixní kombinaci fluticason+salmeterol  a podskupinu pacientů, kteří dostávali 

samotný IKS (fluticason). 

http://www.dychat.cz/odbornici/detail.php?id=593&menu=00000000000000000
http://www.dychat.cz/odbornici/detail.php?id=593&menu=00000000000000000
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Studie vycházela z předpokladu, ţe přidání LABA (které se vyznačují 

kromě bronchodilatačního působení i protizánětlivým účinkem) k IKS by mohlo 

vést ke sníţení spotřeby steroidů a zvýšení účinnosti léčby. 

Výsledky jednoroční studie ukázaly, ţe kombinovanou léčbou bylo dosa-

ţeno na konci studie úplné kontroly astmatu u 41% pacientů (isolované podání 

IKS vedlo k úplné kontrole jen u 28%), této kontroly bylo dosaţeno při kombina-

ci rychleji (v 21. týdnu oproti 45. týdnu při IKS) a při niţší dávce steroidů a to 

bez ohledu na předcházející léčbu. 

Studie GOAL ukázala, ţe podáním fixní kombinace fluticason+salmeterol 

lze dosáhnout výrazně lepší kontroly astmatu neţ samotnými inhalačními stero-

idy; tato kombinace umoţňuje i sníţení dávky IKS a tím i redukci nebezpečí 

neţádoucích účinků steroidů. Léčba fixní kombinací IKS+LABA by se tedy na 

základě dosavadních výsledků studií měla stát základem racionální terapie per-

zistujícího astmatu od středně těţkého stupně. (Kostiuk, 2004) 

 Jednu ze studií, které se zabývají kvalitou astmatické péče, vypracoval 

L. Laforest et al.. Do své studie zahrnuli 1559 pacientů, jejichţ průměrný věk byl 

36,5 let a 56,1% tvořily ţeny. Během 4 týdnů, po jejichţ dobu byli tito pacienti 

sledováni, kontrola astmatu byla uspokojivá u 28% pacientů, přes rozsáhlá 

opatření v podobě protizánětlivé astmatické léčby. Kombinaci dlouhodobě pů-

sobících betamimetik (LABA) a inhalačních kortikosteroidů (IKS) běţně uţívalo 

59% pacientů, zatímco méně pacientů bylo léčeno LABA a IKS jako oddělenými 

léky (15%). Často byli také podány krátkodobě působící beta agonisté. Během 

studie pacienti běţně uváděli denní zkrácený dech (30%), denní uţívání zá-

chranné medikace (29%) a týdenní noční symptomy (32%). Překvapivě velké 

procento pacientů pokládalo své astma za úplně nebo dobře kontrolované 

(76%). (Laforest et al., 2005) 

2.4 Prevence alergií 

Zátěţi, kterou alergie a alergická onemocnění představují pro jednotlivce 

i společnost, odpovídají trvalé snahy po hledání nejúčinnějších cest k jejich pre-

venci. Ověřují se praktické empirické pokusy a probíhá i řada kontrolovaných 

studií, které hodnotí jednotlivé vlivy působící na člověka a zvyšující riziko senzi-

bilizace na alergeny i riziko vzniku klinického projevu alergie. Pediatričtí alergo-
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logové a kliničtí imunologové v rozpětí jednoho roku udrţují v podstatě stále týţ 

názor, doporučují standardní „klasická“ preventivní opatření a nepodléhají láka-

dlům alternativních řešení. 

Do genové výbavy jedince zasáhnout nelze, proto je potřeba pokusit se 

hledat moţnosti ovlivnit vhodně imunologický vývoj a vývoj orgánů a jejich funk-

ci uţ intrauterinně. Na mateřské prostředí lze působit výţivou, způsobem ţivota 

(především protikuřácky) a expozicí alergenů v domácím prostředí. 

Postnatální moţnosti jsou pestřejší, ale současně nespolehlivé. Opět je 

to zablokování expozice alergenů, vyloučení kuřáctví a sníţení vlivu polutantů 

obecně, kojení do 4.-6. měsíce věku, úpravy interiérů (pozor na vlhkost prostře-

dí), vyuţitím probiotik optimalizovat imunologický vývoj. Nové paradigma vidí 

úlohu modulace vrozené imunity pro léčbu. Výsledným cílem je navození tole-

rance. 

U jedince s prokazatelným rizikem alergie (=jeden či oba rodiče nebo 

sourozenec jsou alergiky) v preventivních opatřeních zajistit : 

 nekuřácké prostředí 
 kojení nebo vyřazení kravského mléka do 12. měsíce věku 
 do 24. měsíce vyřadit vejce, do 36. měsíce vyřadit ořechy 
 vyřadit nebo krajně omezit kontakt se zvířaty (zejména  kočku) 
 sledovat alergologicky – zejména registrovat vývoj polysenzibili-

zace, která je vysoce rizikovým jevem 
                       (Špičák, 2006) 

 

2.5 Prevalence alergií v ČR 

Jak dokládají kaţdoroční statistiky ÚZIS ČR, zvýšily se počty ošetření- 

vyšetření v oboru alergologie během let 2002-2004 o 40984 (2%). V počtu lé-

čených pacientů byl zaznamenán nárůst o 38068 osob (5%). 
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počty ošetření - vyšetření a počty 
léčených pacientů 

2002 2003 2004 

počet ošetření 

celkem 2 276 364 2 296 558 2 317 348 

na 10 000 obyvatel 2 231 2 251 2 270 

na 1 úvazek lékaře 6 447 6 421 6 077 
na 1 léčeného pacienta 2,7 2,6 2,6 

počet léčených 

pacientů 

celkem 836 968 879 153 877 036 

na 10 000 obyvatel 822 862 859 

na 1 úvazek lékaře 2 376 2 458 2 300 
spec. hyposenzibili-

zací 
164 016 159 020 144 817 

Tab.č.3. Počty ošetření  a počet léčených pacientů v letech 2002-2004 

              (Úzis ČR, Aktuální informace č.42/2005 ) 

 

Na výkazu alergologie a klinické imunologie bylo do roku 2004 sledováno 

5 nemocí: atopická dermatitida, polinosa, stálá alergická rýma, astma bronchia-

le a astma alergické. 

 Jak vyplývá ze statistických dat, nemocnost obyvatelstva ve vztahu k 

alergologickým onemocněním se při porovnání s předchozími roky u všech sle-

dovaných diagnóz a věkových skupin zvýšila. U astma bronchiale byl nárůst 

výraznější - kolem 27 % od roku 2002. Narůstající počty pacientů trpících těmito 

chorobami nemusí být pouze důsledkem zvýšení nemocnosti osob, ale mohou 

také souviset se zlepšením péče, lepší diagnostikou nemoci.  

Nejčastějším důvodem dispenzarizace byla v celorepublikovém měřítku 

polinosa (onemocnění s přecitlivělostí na pyl, prach apod.), u které byl zjištěn 

narůst (o 9 % od roku 2002) dispenzarizovaných pacientů na 10 000 obyvatel. 

Druhou nejčastější diagnózou bylo astma alergické, coţ byla diagnóza, u které 

byl zjištěn druhý nejvyšší narůst (18 % během tří let). Stejně závaţný nárůst 

počtu dispenzarizovaných pacientů na 10 000 obyvatel byl zaznamenán u dia-

gnózy atopická dermatitis (16 %). 
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rok 

dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu v ČR na 
10 000 obyvatel 

atopická 
dermatitida 

polinosa 
stálá aler-
gická rýma 

astma bron-
chiale 

astma aler-
gické 

2002 61,9 282,2 131,4 93,2 124,1 

2003 67,3 296,8 140,5 104,6 137,9 

2004 72,0 307,1 140,0 118,1 146,8 

 Tab.č.4. Počet dispenzarizovaných pacientů pro vybrané diagnózy v ČR na 
10000 obyvatel v letech 2002, 2003, 2004 (Úzis ČR, Aktuální infor-
mace č.42/2005 ) 

 

Nejnovější statistiky uvádějí, ţe na světě ţije asi 300 miliónů astmatiků. 

Astma je tak jednou z nejčastějších chronických nemocí. Výskyt astmatu je tro-

chu vyšší u dětí. Z mnohých částí světa je hlášen výskyt dětského astmatu aţ u 

kaţdého sedmého dítěte. 

 V České republice je počet astmatiků odhadován asi na 500 000. Je 

ovšem velmi pravděpodobné, ţe dalších asi 250 000 lidí trpí nějakou formou 

astmatu, aniţ by o své nemoci věděli. To jsou hlavně lidé, kteří mají mírnější 

příznaky, které jiţ přijali za součást svého ţivota a ani pro ně nevyhledávají lé-

kaře. Takovými příznaky mohou být různé typy dlouhodobého kašle, dechové 

potíţe po tělesné zátěţi, noční kašel či opakované stavy zahlenění nebo časté 

projevy infekcí dýchacích cest. Statistiky u dětí uvádějí pro Českou republiku 

výskyt astmatu v rozmezí 10 - 15 % všech dětí. Znamená to, ţe v průměru by 

se v kaţdé školní třídě mohly najít dvě aţ tři děti s nějakou formou astmatu. 

(Pohunek, 2007) 

2.6 Okolnosti ovlivňující vznik alergií 

Nárůst alergických onemocnění a astmatu v posledních desetiletích není 

působen jen jedním faktorem, ale velmi pravděpodobně větším mnoţstvím fak-

torů, přičemţ mezi nejvýznamnější patří:  

 genetické zaloţení jedince 

 nedostatečná antigenní stimulace v poporodním období 

 nadměrná a nárazová alergenová expozice v pozdějším věku 
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 narušení ochranných bariér (sliznic a kůţe) s navozením snadnější pro-

pustnosti pro alergeny zevního prostředí do podpovrchových imunokom-

petentních tkání a rozvojem slizniční a koţní hyperreaktivity 

(Bystroň, 2003) 

2.6.1 Rodiče 

Cooke, Vander Veer a jejich práce z roku 1916 poukazuje na dědičnost 

atopického onemocnění. Dnešní  obecné riziko vzniku alergie v populaci je při-

bliţně 20%. (Cooke, Vander Veer, 1916) 

Bylo popsáno zhruba 18 oblastí genomu, kde se pravděpodobně nachá-

zejí geny, jejichţ produkty jsou součástí abnormální atopické reaktivity. Tyto 

geny se nacházejí např. na chromosomech 2q, 5q, 6p, 12q, 13q a 20p. Na krát-

kém raménku 5. chromosomu jsou kódovány cytokiny IL-4, IL-3, IL-9, IL-15, 

GM-CSF, jejichţ produkty se nepochybně podílejí na patogenetických mecha-

nismech alergického zánětu. Polymorfismus  genů pro IL-4 a IL-13 je asociován 

se zvýšenou hladinou protilátek IgE, výskytem atopie a astmatu. Na 6. chromo-

zomu určují rozvoj atopické reaktivity geny kódující molekuly HLA a na 12. 

chromozomu je lokalizován gen pro INFγ, který působí proti aktivitě subsetu 

TH2 T lymfocytů. (Krejsek, Kopecký, 2004) 

Riziko vzniku alergie u dítěte, jehoţ jeden z rodičů je alergik je 40-60% a 

pokud oba rodiče trpí stejným typem alergického onemocnění, je riziko vzniku 

tohoto onemocnění u dítěte aţ 80%. Bylo prokázáno, ţe větším rizikem pro 

vznik alergie u dítěte je alergické onemocnění u matky. (Bystroň, 2003) 

Bronchiální astma je nejčastější chronické onemocnění v graviditě. V  

posledních desetiletích je sledován nárůst. Zatímco v letech 1967 aţ 1987 je 

udáván výskyt 2,9%, v letech 1988 aţ 1994 jiţ 5,8%. Největší nárůst je sledo-

ván mezi mladými ţenami ve věku 18-24 let – aţ trojnásobný. (Novotná, 2005) 

Melén et al. zkoumali ve Švédsku vliv muţského pohlaví u dítěte a aler-

gického onemocnění u rodičů na vznik dětského sípání. Do studie vzali 4089 

dětí narozených ve Stockholmu a informace získali pomocí dotazníků, které 

rodiče vyplňovali při narození dítěte, v jednom, dvou a čtyřech letech. Děti roz-

dělili na ty, které měly přechodný sípot (266 dětí), stálý sípot s brzkým začát-

kem (319) a stálý sípot s pozdějším začátkem (195). Zjistili, ţe alergické one-

mocnění matky se jeví trochu více spojeno s perzistujícím sípotem, který vzniká 
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brzy po narození, neţ onemocnění otce, ale ţádný průkazný rozdíl nezazna-

menali u dětí s vracejícím se a pozdněji začínajícím sípotem. Extrémní vztah 

aditivity nalezli mezi muţským pohlavím dítěte a onemocněním rodičů, zvláště u 

dětí s perzistujícím onemocněním. (Melén et al., 2004)  

2.6.2 Průběh těhotenství 

2.6.2.1 Imunologie těhotenství 

Těhotenství představuje proces aktivně řízený imunoregulačními mecha-

nizmy.  U matky je v průběhu celého těhotenství navozen stav imunosuprese a 

tolerance plodu jako fetálního allotransplantátu. V důsledku toho je po celé tě-

hotenství sníţen počet a funkce NK buněk, stejně tak je sníţen počet cytotoxic-

kých a aktivovaných leukocytů T. Hlavními rysy imunitní odpovědi matky na 

probíhající těhotenství je výrazná převaha TH2 odpovědi a potlačení cytotoxic-

kých reakcí 

Za změnu imunitních reakcí tímto směrem je v počátečních fázích těho-

tenství zodpovědná molekula HLA systému, exprimovaná v trofoblastu a nazý-

vaná HLA-G. V průběhu těhotenství je také důleţitá síť cytokínů. Jsou potlače-

ny cytokiny stimulující TH1 větev imunitní odpovědi a to zejména IFNγ. Produ-

kovány jsou naopak cytokiny směřující k TH2 polarizaci imunitní odpovědi, jako 

je IL-10 a IL-4. Tato TH2 polarizace je ještě dále udrţována sekrecí prostaglan-

dinů E2 a progesteronu. Proces imunologické tolerance plodu, podpory jeho 

růstu a vývoje probíhá od prvních okamţiků implantace, je ukončen přibliţně do 

10. týdne těhotenství a je nadále udrţován aţ do porodu.  

Vývoj imunity plodu je těsně spjat s vývojem hematopoetického systému, 

ze kterého pocházejí buňky imunitního systému a dále s vývojem centrálních a 

periferních imunitních orgánů. Proces maturace lymfocytů probíhající v thymu je 

započat během fetálního vývoje a pokračuje po narození. S růstem a dozrává-

ním plodu přebírá kostní dřeň postupně hematopoezu ze ţloutkového vaku a 

dále z jater plodu. Počty T lymfocytů postupně stoupají od 15-16 týdne těhoten-

ství a postupně téţ mění své povrchové znaky z naivních buněk na buňky roz-

poznávající antigeny. Výrazná lymfocytóza u plodu se aţ v posledních týdnech 

těhotenství mění na převahu granulocytů, charakteristických pro novorozenecké 

období.  V posledních týdnech těhotenství také dochází k přestupu IgG placen-

tou. Další izotopy imunoglobulinů se za normálních okolností začínají tvořit aţ u 
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novorozence pod tlakem antigenu. Plod sám neprodukuje téměř ţádné TH2 

profilující cytokiny. 

Se znalostí imunoregulačních pochodů vedoucích k alergickým reakcím 

byly u novorozených dětí kromě hladin IgE zkoumány i schopnosti produkce 

cytokinů. U rizikových dětí byla nalezena výrazně sníţená produkce IFNγ jejich 

T lymfocyty. Navíc je u těchto dětí výrazně sníţena produkce IFNγ jako odpo-

věď na antigeny, které potom vyvolávají jejich alergické reakce. (Šedivá, Bar-

tůňková, 2006) 

2.6.2.2 Prenatální senzibilizace 

U dětí s rizikem vzniku alergie na podkladě jejich imunitního profilu je 

zvýšené nebezpečí perinatální senzibilizace. Je známo, ţe expozice vysokým 

koncentracím alergenu v prvních měsících ţivota je spojena se zvýšeným rizi-

kem vzniku alergie. 

Tématem alergenové expozice matky v průběhu těhotenství se zabývala 

studie, která probíhala ve Švédsku. Studie se účastnilo 358 dětí narozených  

v říjnu 1993 a 1994. Na jaře 1993 bylo mnoţství pylů  ve  vzduchu asi 50x vyšší 

neţ v roce 1994. Další podmínkou bylo onemocnění alespoň jednoho z rodičů 

atopickou dermatitidou, astmatem, konjunktivitidou nebo potravinovou alergií. 

Výsledkem této studie bylo, ţe děti, jejichţ matky byly exponovány vysokým 

dávkám pylových alergenů v roce 1993, měly tendenci být více senzibilizovány 

těmito alergeny neţ děti matek exponovaných v roce 1994  niţšímu mnoţství 

pylových alergenů. Dále tato studie dokládá, ţe děti exponované vysokým dáv-

kám během intrauterinního vývoje, byly méně senzibilizované neţ děti vystave-

né těmto alergenům v ranném dětství. (Kihlström et al., 2003) 

Z výsledků studií na toto téma vyplývá, ţe kritická doba pro expozici 

alergenu a následnou senzibilizaci je 22. týden těhotenství. Druhý trimestr je 

tady kritickou periodou pro počáteční aktivaci T lymfocytů a je nazýván periodou 

„okna“, která trvá přibliţně od pátého do sedmého měsíce těhotenství a před-

stavuje kritickou periodu pro senzibilizaci in utero u jedinců s atopickou predis-

pozicí. (Šedivá, Bartůňková, 2006) 
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2.6.2.3 Léky v těhotenství 

2.6.2.3.1 Paracetamol 

Paracetamol je potenciální zdroj oxidativního stresu přes tvorbu jeho re-

aktivních metabolitů. Ve zvířecích modelech paracetamol v toxických dávkách 

způsobuje oxidativní poškození epitelu dýchacích cest. (Novotná, 2005) 

Vztahem mezi uţíváním paracetamolu v těhotenství a vznikem sípotu u 

dětí se zabývala studie Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Závě-

ry této studie doloţily, ţe u dětí matek, které uţívaly během pozdního těhoten-

ství často (většinu dní nebo denně) paracetamol, se vyskytoval dvakrát častěji 

sípot neţ u dětí, jejichţ matky paracetamol neuţívaly. 

Na tuto studii navázali Shaheen et al., kdyţ dětem bylo 6-7 let. Těhoten-

ství rozdělili na ranné (<18-20 týdnů) a pozdní (20-32 týdnů). Kromě uţívání 

paracetamolu byl předmětem zájmu také aspirin, který ovšem ţádné zásadní 

změny nevyvolal. Studie dokázala, ţe občasné uţívání paracetamolu je spojeno 

s mírně zvýšeným rizikem vzniku astmatu (v porovnání s dětmi matek, které 

paracetamol neuţívaly). Časné uţívání je potom spojeno s velkým rizikem vzni-

ku astmatu, sípotu a hvízdání u dětí. Průkazný vztah nenalezli mezi uţíváním 

paracetamolu v těhotenství a vznikem ekzému nebo atopie. (Shaheen et al., 

2005) 

2.6.2.3.2 Antibiotika 

Imunitní systém se vyvíjí in utero, a proto faktory, které modulují mikrobi-

ální expozici ve stejnou dobu, mohou mít dlouhodobý dopad na riziko rozvoje 

alergických onemocnění. Expozice antibiotikům in utero je spojena se zvýše-

ným rizikem (hazard ratio) astmatu (HR 1,68), ekzému (HR 1,17) a pollinosy 

(HR 1,56). (Novotná, 2005) 

K. Wickens et al. Z Nového Zélandu zkoumali vliv uţívání antibiotik 

v dětství na následný rozvoj astmatu u dětí ve věku 5-10 let. Studii prováděli 

formou dotazníků, na které jim odpovědělo 456 rodičů (75%). Dotazník se týkal 

uţívání antibiotik a historie astmatu a sípotu u jejich dětí. Výsledkem byla znač-

ná spojitost mezi uţíváním antibiotik a vznikem astmatu (OR=2,74). Nevýraz-

nou spojitost prokázali mezi uţíváním antibiotik a vznikem ekzému (OR = 1,23) 

a sennou rýmou (OR = 1,99). (Wickens et al., 1999) 
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2.6.2.4 Kouření 

V těhotenství kouří 15-37% ţen. Kouření je zodpovědné za 15% všech 

předčasných porodů a za 150% vzestup celkové perinatální mortality. Kouření 

během gravidity redukuje porodní váhu o 10-25 g na jednu vykouřenou cigaretu 

za den. Testy plicních funkcí u dětí, které se narodily kuřačkám, prokázaly re-

dukovanou průchodnost dýchacích cest, pravděpodobně odráţející málo vyvi-

nuté plíce a dýchací cesty. Je redukován normální vzrůst a funkce fetálních plic, 

coţ má vliv na postiţení plicních funkcí v dospělosti. (Novotná, 2005) 

Analýza the Third National Health and Nutrition Examination Survey z let 

1988 aţ 1994 prokázala, ţe u 20% dětí kouřily matky v těhotenství a tyto děti 

měly také vyšší prevalenci astmatu (p<0,01) a pískotů (p<0,01) ve srovnání 

s dětmi matek, které v těhotenství nekouřily. Ačkoli patogeneza tabákovým kou-

řem (EST- environmental tobacco smoke) indukovaného astmatu je neznámá, 

je známo, ţe ETS nezvyšuje hladiny IgE v séru ani nemění atopický stav dítěte. 

Můţe senzibiliizovat predisponované osoby ke spouštěčům astmatu, jako je 

virová infekce. (Novotná, 2005) 

Mnohé další studie uvádí vztah mezi kouřením matky během těhotenství 

a atopického onemocnění u malých dětí.  

Kouření během těhotenství bývá spojováno se sníţením plicních funkcí a 

sípotem v ranném dětství. Jak plíce rostou, sklon k sípání se můţe sníţit, ale 

plicní funkční abnormality přetrvávají. (Henderson et al., 2001) 

Jedné ze studií se účastnila i ČR. Studie probíhala ve dvou geograficky 

odlišných oblastech – v Avonu (VB), Brně a Znojmě (ČR). Prevalence kouření 

v těhotenství v Avonu byla vyšší  (17,5%) neţ v ČR (9,7%). Prevalence sípotu u 

šestiměsíčních dětí byla 21,4% v Avonu  a 10,3% v Brně a Znojmě. V Avonu byl 

dokázán výrazný vztah mezi vznikem sípotu a kouřením matky během těhoten-

ství, ale nebyl zjištěn u expozice prostředím po narození. Na rozdíl od tohoto 

zjištění v Brně a Znojmě byl zjištěn výrazný vztah mezi dětským sípotem a ex-

pozicí po narození, ale nebyla dokázána souvislost s prenatální expozicí. Studie 

demonstrovala rozdíl v prenatální a postnatální expozici u dvou popoulací 

s rozdílnou prevalencí kouření. Moţným vysvětlením můţe být vliv expoziční 

dávky. (Henderson et al., 2001) 

Lanero et al. zkoumali vliv kouření matky během těhotenství na vznik sí-

potu po druhém roce ţivota dítěte. Výsledkem jejich zkoumání bylo, ţe dítě, 



 22 

jehoţ matka během těhotenství kouřila má větší riziko vzniku opakujícího se 

sípotu a astmatu. (Lannero et al., 2006) 

Murray et al. sledovali efekt expozice tabákovým kouřem během těho-

tenství a po narození  na dýchací systém a atopii v prvních třech letech u dětí, 

jejichţ oba rodiče byli atopici. Do studie zahrnuli 369 dětí. Sípot, který se objevil 

u dětí v prvním roce ţivota byl běţnější u dětí kuřaček, ale nebylo tomu tak u 

sípotu, který se objevil po prvním roce. Studií dále doloţili, ţe expozice  tabáko-

vému kouři v prostředí má malý nebo ţádný vliv na vznik atopie.  (Murray et al.,  

2004) 

Gilliland a Peters pozorovali 5762 dětí školního věku v Jiţní Kalifornii a 

došli k závěru, ţe kouření během těhotenství zvyšuje procentuelní výskyt dia-

gnostikovaného astmatu a sípotu v dětství. Na rozdíl od toho je přítomnost 

vnějších kouřových alergenů spojena pouze se sípotem. Tím potvrdili hypotézu, 

ţe expozice tabákovému kouři v prostředí je jedním z kofaktorů, které spouští 

ataky sípotu spíše neţ faktorem indukujícím astma. V prenatální expozici 

ovšem hraje důleţitou roli ve vzrůstu prevalence astmatu. (Gilliland et al., 2001) 

Lux et al. se kromě potvrzení vlivu kouření matky během těhotenství na 

vznik sípotu během ranného dětství, věnovali více sípotu v období mezi 18. a 

30. měsícem ţivota a svojí studií doloţili, ţe slabé kouření během třetího tri-

mestru představuje stejné riziko vzniku jako kouření silnější. (Lux, 2000) 

L.L.Magnusson et al. sledovali efekt kouření matky během těhotenství na 

vznik astmatu, sípotu, atopického ekzému u potomků mezi 14 a 18 rokem. 

Zkoumanou skupinou byly děti matek, které byly zařazeny do studie během ná-

vštěvy u porodní asistentky okolo 36. týdnu těhotenství v Odense a Aalborgu v 

Dánsku mezi lety 1984-1987. V roce 2002 rodiče odpovídali na historii atopic-

kých onemocnění u svých potomků formou dotazníků. Jejich výsledkem bylo, 

ţe pozdní kouření matky v těhotenství je spojeno s dušností, ale ne 

s astmatem, zatímco ţádný nebo dokonce ochranný vliv byl zjištěn pro sennou 

rýmu a atopický ekzém, ačkoli Magnusson et al. nebrali v úvahu dědičné fakto-

ry, coţ mohlo výsledky ovlivnit. ( Magnusson et al., 2005) 
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2.6.3 Vliv velikosti plodu 

Jedním z dalších znaků, kterými se vědci v souvislosti se vznikem alergií 

a zejména astmatu zabývají je velikost plodu při narození – obvod hlavičky, dél-

ka a hmotnost novorozeněte. 

P. Leadbitter et al. se se snaţili dokázat tento vztah mezi antropometric-

kými rozměry při narození a následným rozvojem astmatu, hyperreaktivity dý-

chacích cest a atopií v pozdním dětství. Studie byla zaloţena na 734 pacien-

tech narozených v Dunedinu na Novém Zélandu v letech 1972-73. Celkové 

mnoţství IgE v séru měřili těmto pacientům v 11 letech a výsledná měřítka ast-

matických onemocnění a koţní testy vyhodnocovali v 13 letech. Vyšší sérové 

hladiny celkového IgE zjistili u dětí, které měly větší obvod hlavičky při narození 

(p=0,02), totéţ se ovšem nepotvrdilo pro délku nebo váhu novorozeňat. Naopak 

symptomy astmatu byly pozitivně spjaty s porodní délkou (p = 0,04), ovšem ne 

s obvodem hlavičky. Statisticky významný výsledek nenalezli ani pro parametry 

novorozených dětí a sennou rýmou nebo ekzémem. (Leadbitter et al., 1999) 

Tímto tématem se zabývali také Bernsen et al., kteří se zabývali nejenom 

charakteristikou plodu při narození, ale také obstetrickými komplikacemi jako 

rizikovými faktory pro vznik alergických onemocnění (zejména astmatu a ekzé-

mu) u šestiletých dětí ze 7000 rodin, narozených v letech 1988-1990. Výsled-

kem jejich zkoumání bylo, ţe děti s nízkou porodní hmotností měly niţší riziko 

vzniku alergie, ačkoli významnost se jim potvrdit nepodařilo. Ţádný vztah také 

neobjevili mezi obvodem hlavičky novorozence a vznikem atopického onemoc-

nění, ovšem vysoký poměr mezi obvodem hlavičky a porodní hmotností byl po-

zitivně spojen s rozvojem atopie, zejména astmatu (OR = 1,72). (Bernsen et al., 

2005) 

2.6.4 Mikrobiální zátěž 

Nezastupitelnou úlohu ve fyziologickém vývoji imunitního systému má 

časné osídlení zaţívacího traktu střevní mikroflórou. 

Bakteriální osídlení je nezbytné pro vyzrávání dendritických antigen-

prezentujících buněk s produkcí IL-12  (bez této expozice můţe převaţovat TH2 

typ imunitní odpovědi). 
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Zaţívací trakt je místem největší expozice bakteriím a bakteriálním pro-

duktům, kolonizace G- bakteriemi je rozhodující pro vznik perzistujícího  TH1 

typu imunitní odpovědi. 

Střevní mikroflóra je nezbytná pro navození orální tolerance v imunitní 

odpovědi TH2 typu s tvorbou IgE. (Reţný, 2005) 

2.6.5 Typ porodu 

Porod císařským řezem porušuje normální ustavení střevní flóry dítěte 

v porovnání se situací, která nastává po vaginálním porodu. Normální střevní 

mikroflóra také brání kolonizaci patogenním mikrobům. Po císařském řezu je 

zpoţděná kolonizace anaerobními G- bakteriemi, laktobacily a bifidobakteriemi. 

Některé práce dokazují, ţe důsledky abnormální kolonizace mohou přetrvávat 

několik měsíců nebo být trvalé. (Hakanssen, Kallén, 2003)  

Porody vedené sekcí dále interferují s širokým rozsahem fyziologických a 

imunologických faktorů; je oddálené nejen ustavení normální střevní flory, je 

sníţen počet fetálních neutrofilů a NK buněk, je zvýšená aktivita fagocytózy a 

tyto změny mohou přetrvávat do časného postnatálního období. Střevní mik-

roflóra hraje rozhodující roli v indukci orální tolerance. Přirozené kmeny stimulu-

jí k tvorbě protizánětlivých cytokínů jako je IL-10 a TGF-ß. Poruchy střevní flóry 

vedou k udrţení TH2 typu odpovídavosti, coţ podporuje B buňky k tvorbě IgE. 

(Novotná, 2005) 

Ve Finsku proběhla v roce 1997 studie, která zkoumala vztah mezi císař-

ským řezem a rizikem vzniku astmatu. Vycházela při tom z dat, která byla 

shromáţděna v roce 1966 při narození vybrané skupiny jedinců. 

Po 31 letech byly získány informace o výskytu astmatu a ostatních aler-

gických onemocnění u 1953 jedinců z původní studie. Informace zahrnovaly 

charakteristiku matky (ţivotní styl, BMI, alergické onemocnění), ale také dítěte 

(porodnické komplikace, počet sourozenců, porodní hmotnost) a další charakte-

ristiky 31-letých probandů (kouření, fyzická aktivita). Výsledkem studie byl vý-

razný vztah mezi astmatem a císařským řezem. Z celkového počtu 1953 jedin-

ců se narodilo 88% vaginálním porodem, 5,3% císařským řezem, 2,3% porodů 

bylo pomocí kleští a 4,5% porodů koncem pánevním. Jejich výsledky souvislosti 

císařského řezu a atopií, sennou rýmou nebo atopickým ekzémem nebyly prů-
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kazné, ovšem mezi jedinci narozenými vaginálním porodem byl výskyt astmatu 

4,5%, zatímco u císařského řezu 13,6% 

Je známé, ţe procento respiračních problémů roste mezi přenášenými 

dětmi a také dětmi narozenými matkám s porodními komplikacemi. Kromě této 

hypotézy existuje ovšem také moţnost, ţe u plodu, u kterého by se později vy-

vinulo astma, můţe dojít k expresi jiţ v děloze, coţ vyústí k porodnickým kom-

plikacím a rostoucímu riziku císařského řezu. (Beizhuang et al., 2001) 

Jason S. Debley et al. z univerzity v Seattlu uskutečnili studii, do které 

zahrnuli celkem 2028 dětí s astmatem a více neţ 8000 zdravých dětí v kontrolní 

skupině. Hledali spojitost mezi narozením císařským řezem a prematuritou a 

následným zvýšeným rizikem hospitalizace pro astma. Tento vliv potvrdili, do-

konce u předčasně narozených dětí bylo toto riziko aţ dvojnásobné. Jedno 

z moţných vysvětlení vědci uvádí genetickou zátěţ těchto dětí. Ţeny 

s diagnózou astmatu častěji rodí císařským řezem a před předpokládaným ter-

mínem porodu. Tyto děti mají také vyšší pravděpodobnost, ţe astmatem one-

mocní. (Debley et al., 2005) 

Kero et al. se také zabývali typem porodu a jeho vztahem k rozvoji ato-

pických onemocnění. Data, která získali z Medical Birth Register setřídili podle 

věku matky, jejích předešlých porodů, pohlaví dítěte a pořadí porodu. A provedli 

také 2. studii (Turku Birth Kohort), která zahrnovala 219 dětí narozených vagi-

nálním porodem (n = 106) nebo císařským řezem (n = 113). Historii atopických 

symptomů získali pomocí dotazníků a klinických testů, které zahrnovaly koţní 

testy a zkoumání celkového mnoţství a alergen-specifických IgE v séru. Studi-

um registrů ukázalo zvýšenou incidenci astmatu u sedmiletých dětí, které se 

narodily císařským řezem (4,2%), neţ u dětí, které se narodily vaginálním poro-

dem (3,3%); p<0,01. Ve 2. studii jednoznačně zvýšené pozitivní alergické testy 

byly prokázány také u dětí narozených císařským řezem (22%) neţ vaginálních 

porodů (11%) a koţní testy byly také 41%:29%; p = 0,11. V souhrnu dospěli 

tedy také k závěru, ţe porod císařským řezem můţe mít souvislost se zvýšenou 

prevalencí atopického astmatu. (Kero et al., 2002) 
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2.6.6 Vaginální mikroflóra 

Během porodu dítě získá mikroorganismy z matčiny vaginální flóry a za 

pár dní se zdá být sloţení fekální flóry dobře ustanoveno. Bylo nabídnuto moţ-

né vysvětlení, ţe narušená matčina mikroflóra byla příčinou narušené střevní 

flory dítěte. Ureaplasma urealyticum je pohlavně přenosný patogen, který bývá  

nalezen na cervixu nebo pochvě 40-80% asymptomatických ţen reproduktivní-

ho věku. Můţe být přenášen vertikálně, a tak bývá izolován z respiračního trak-

tu u 40-50% novorozenců. Ureaplasma urealyticum během těhotenství byla 

spojena s pískoty (ale ne astmatem) v 5 letech věku a se zvýšenou hospitaliza-

cí pro astma ve věku 0-3 let u alergických matek oproti nealergickým P=0,01. 

Kolonizace matky stafylokoky byla spojena s astmatem během 5 let ţivota.  

(Novotná, 2005) 

2.6.7 Probiotika 

Probiotika jsou uniformní nebo směsné kultury, které po aplikaci pro-

spěšně ovlivňují hostitele zlepšením jeho vlastní mikroflóry. Mezi probiotické 

mikroby jsou v současné době řazeny laktobacily, bifidobakterie, streptokoky, 

enterokoky a saccharomycety. 

Probiotika produkují substance, kterými mohou inhibičně působit na G+ a 

G- bakterie. Mezi tyto látky patří organické kyseliny, peroxid vodíku a bakterio-

ciny. Sniţují nejen počet ţivých buněk, ale ovlivňují metabolizmus bakterií a 

produkci toxinů. Některé probiotické kmeny mají schopnost adherovat na střev-

ní epitel a tak kompetitivní inhibicí blokují adhezní místa pro potencionálně pa-

togenní bakterie. Předpokládá se, ţe probiotické kmeny mohou také vyuţívat 

ţiviny, které by jinak byly spotřebovány patogenními mikroorganizmy. Některá 

probiotika mají schopnost degradovat receptory pro toxiny na střevní sliznici. 

Pro preventivní a terapeutické pouţití probiotik je důleţitá jejich schopnost de-

gradovat receptory pro toxiny na střevní sliznici. Pro preventivní a terapeutické 

pouţití je důleţitá jejich schopnost stimulovat specifickou i nespecifickou imuni-

tu. Modulují imunitní odpovědi na patogeny (zvýšená produkce sekrečního IgA, 

IgG, IgM, protizánětlivě působících cytokínů IL-10, TGF-ß; sníţená produkce 

prozánětlivých cytokínů TNF-α, Interferonu- stejně jako mediátorů zánětu např. 

matrixových metallopreteinas). (Nevoral, 2005) 
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Racionální jádro probiotické terapie u alergických onemocnění je ve vy-

tvoření mikrobiálního stimulu pro imunitní systém hostitele pomocí ţivého orga-

nizmu, který je charakteristický pro střevní mikroflóru zdravého kojence. Smysl 

léčby probiotiky spočívá v přesměrování imunologické paměti od TH2 fenotypu 

ještě dříve, neţ je ustavena imunitní odpověď na antigeny z okolního prostředí. 

(Nevoral, 2005) 

Na téma probiotik proběhla dvojitě slepá randomizovaná placebem kont-

rolovaná studie, kdy byla matkám  podávána probiotická kultura 2-4 týdny před 

porodem. Pokud matka kojila, uţívala probiotikum dále po dobu 6 měsíců, po-

kud ne, bylo probiotikum podáváno novorozenci ve formě suspenze. Kalliomäki 

et al. zkoumali výskyt atopického ekzému, který je hlavním příznakem atopické-

ho onemocnění v prvním roce ţivota. Porovnáním probiotické skupiny s pla-

cebem došli k závěru, ţe výskyt atopického ekzému v probiotické skupině byl 

menší o jednu polovinu neţ u placeba. Preventivní efekt probiotik nezávisel na 

způsobu podání. (Kalliomäki et al., 2001)  

Na tuto studii navázali ve čtyřech letech sledovaných probandů a to po-

mocí dotazníků i klinických zkoušek, včetně koţních testů. Mezi zkoušené aler-

geny patřilo mléko, vaječný bílek, treska, sójová bílkovina, lískové oříšky, araší-

dy, pyly šesti trav, bříza, pes, kočka, pelyněk, latex i Dermatophagoides ptero-

nyssimus). Dále zkoumali koncentraci vydechovaného oxidu dusíku jako znám-

ky bronchiálního zánětu. 

Sezónní rýma se rozvinula u 5 dětí ze skupiny placeba (54) a u 10 dětí 

ze skupiny probiotik, atopický ekzém byl diagnostikován u 14 z 53 dětí probio-

tické skupiny a 25 z 54 členné skupiny placeba. Astma vzniklo u 1 dítěte 

z placeba a 3 z probiotické skupiny. Koncentrace vydechovaného oxidu dusíku 

byla vyšší v placebo skupině. Ačkoliv počet dětí s alergickou rýmou a astmatem 

se nelišil v jednotlivých skupinách, koncentrace vydechovaného oxidu dusíku 

byl značně vyšší u dětí uţívající placebo. To ukazuje na moţnost průběhu sub-

klinického respiračního alergického onemocnění ve skupině placeba. (Kallio-

mäki et al., 2003) 
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2.6.8 ω-3 mastné kyseliny 

Kromě suplementace probiotiky, jejichţ význam pro alergická onemoc-

nění dětí je popsán výše, dalším dietetickým faktorem, kterému je připisován 

pozitivní vliv na vznik alergií, jsou ω-3 mastné kyseliny, tedy látky, které jsou ve 

vysokých koncentracích obsaţeny v rybím tuku a je o nich známo, ţe mají in 

vitro silný protizánětlivý účinek mediovaný klesajícími mediátory odvozenými od 

arachidonové kyseliny. 

Studie na zvířatech dokazují, ţe dieta matky i novorozenců zahrnující ty-

to kyseliny, můţe mít efekt na rozvoj novorozenecké tolerance. Dnes jiţ na toto 

téma existují studie, které sledují jejich roli v časné prevenci alergických one-

mocnění. 

Velká randomizovaná studie kombinující pre- a postnatální dietní suple-

mentaci ω-3 mastnými kyselinami v dětství, neměla průkazný dopad na rozvoj 

sípotu nebo alergických onemocnění ve třech letech. Dietetický zásah do těho-

tenství proběhl v této studii v 36. týdnu a mnoho dětí nemělo suplementaci do 6. 

měsíce po narození, takţe prenatální ovlivnění zde bylo limitováno. 

Menší randomizovaná kontrolovaná studie pouţívala mnohem vyšších 

dávek těchto kyselin ve formě rybího tuku a suplementace byla pouze prenatál-

ní. V této studii podání ω-3 mastných kyselin ţenám s alergickým onemocně-

ním od 20. týdně těhotenství aţ do porodu bylo spojeno s redukcí senzibilizace 

na vejce a také ekzému u jejich dětí v 1. roce ţivota. Tato malá studie podporu-

je koncept prenatální prevence alergických onemocnění. (Boyle, Tang, 2006) 

 

2.6.9 Vliv členů domácnosti 

První zmínku o preventivním vlivu infekce v ranném dětství, která je pře-

nášena kontaktem se staršími sourozenci nebo prenatálně od matky, která byla 

nakaţena kontaktem se svými staršími dětmi, uvedl v roce 1989 Strachan. Je to 

jedna z myšlenek jeho „hygienické hypotézy“ (viz. dále). (Strachan, 1989) 

Mc Keever et al. si dali za cíl kvantifikovat efekt sourozenců a násobných 

porodů na incidenci astmatu, ekzému a senné rýmy a dále zkoumali, zda tento 

efekt bude konstantní s rostoucím věkem. Zabývali se také incidencí alergické-

ho onemocnění vzhledem k onemocnění rodičů a kouření. Ke studii pouţili 

West Midlands General Practise Research Database zahrnující 29 238 dětí. 

Výsledkem jejich studie byl pokles incidence ekzému a senné rýmy u rostoucí-
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ho počtu starších sourozenců. Naopak přítomnost starších sourozenců zvyšo-

vala incidenci astmatu, ačkoli tento efekt byl přísně závislý na věku diagnózy. 

Na děti, u kterých bylo diagnostikováno astma po druhém roce, měla přítomnost 

starších sourozenců ochranný vliv, zatímco do dvou let byl tento efekt opačný. 

Násobný porod sniţoval incidenci všech tří alergických onemocnění. (Mc Kee-

ver et al., 2001) 

Vztah mezi rizikem vzniku dětského astmatu, počtem členů rodiny, hlída-

cími sluţbami a kojením se zabývala studie, jejímiţ autory byli Infante-Rivard et 

al. Studie se uskutečnila v Kanadě v letech 1988-1995 a zahrnovala 457 dětí 

s astmatem ve 3-4 letech a 457 zdravých dětí jako kontrolu. Jejich výsledky ta-

ké potvrdily hypotézu, ţe časná infekce a hlídací sluţby v prvním roce ţivota 

redukují riziko vzniku astmatu. (Infante-Rivard et al., 2001) 

Harris et al. sledovali ochranný vliv počtu sourozenců z pohledu matky. 

Testovali hypotézu, ţe atopie definovaná pomocí koţního testu poklesne 

s rostoucím počtem těhotenství. Jejich předpokladem bylo, ţe matka „ztrácí“ 

atopii s rostoucím počtem těhotenství a pokud atopické onemocnění matky je 

rizikovým faktorem pro její děti a vznik atopie u nich, můţe tento proces ovlivnit 

atopický stav u dalších dětí. Jedná se vlastně o alternativní vysvětlení vlivu po-

čtu sourozenců na vznik alergických onemocnění. Výsledkem jejich zkoumání 

bylo, ţe ţeny s vyšším počtem porodů měly vyšší tendenci ke zmírnění aţ ztrá-

tě atopie a symptomům senné rýmy. Toto ovšem nebylo prokázáno pro astma. 

(Harris et al., 2004) 

Mattes et al. sledovali vliv počtu členů rodiny s ohledem na rozdílnou ge-

netickou dispozici. Studie probíhala v Německu v roce 1990 a účastnilo se jí 

1440 rodin s 3165 dětmi. U dětí, jejichţ otec neměl atopii, nenalezli ţádný vztah 

mezi výskytem atopie a počtem sourozenců, ovšem  ochranný efekt počtu star-

ších sourozenců potvrdili u dětí, jejichţ otec atopické onemocnění měl. (Mattes 

et al., 1998) 

Evropská unie objevila protektivní efekt sdílení loţnice, nezávisle na po-

čtu členů rodiny. Tato teorie odpovídá „hygienické hypotéze“, která interpretuje 

rozdílnost rizika vzniku alergie jako důsledek rozdílné expozice infekcím, kterou 

představují sourozenci. (Strachan, 2000) 
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2.6.10 Životní standard a hygienická hypotéza 

Hygienickou hypotézu formuloval v roce 1989 Strachan. (Strachan, 

1989) 

Během posledního století medicínská věda a hygiena dramaticky zlepšila 

zdravotní stav obyvatelstva a to zejména ochranou před škodlivými mikroorga-

nismy. Imunizace, vývoj antibiotik, čištění vody, zlepšení podmínek produkce 

potravin a zlepšení osobní hygieny hrají svoji roli. Změnami ţivotního stylu do-

šlo také k úpravě expozice škodlivým mikroorganizmům a to zejména díky pře-

chodu od ruralistického k urbanistickému způsobu ţivota. 

Hygienická hypotéza předpokládá, ţe můţe existovat vztah mezi změ-

nou v expozici mikrobům a rostoucí incidencí atopických onemocnění, která je 

pozorována během posledních desetiletí. 

I přes rozsáhlé studie zůstává tato hypotéza nepotvrzena, ani ovšem ne-

byla vyvrácena. Navíc není přesně jasné, které typy mikroorganizmů mohou mít 

ochranný vliv na atopii nebo rozsah a načasování kritických změn v mikrobiální 

expozici. Je pravděpodobné, ţe důleţité období pro navození imunitní rovno-

váhy je dětství, ovšem nepředpokládá se, ţe by intenzivní klinická infekce byla 

nutná k vytvoření „ochrany“. 

Dále jsou zkoumány změny v přírodním prostředí, ţivotním stylu, výţivě, 

nedostatek cvičení imunity jednotlivými polutanty a změněná expozice alerge-

nům. Prozatím zůstává nejasné, zda jsou důvodem ke vzniku alergie mikroor-

ganismy nebo nemikrobiální faktory, či je důvodem kombinace obou. (Warner, 

2003) 

Kromě hypotézy hygienické existuje také tzv. novozélandská, která hygi-

enickou částečně potvrzuje, ale částečně ji také doplňuje.  

V roce 1997 byla ukončena rozsáhlá mezinárodní studie, sledující inci-

denci astmatu a alergií v různých zemích světa. Pomocí dotazníků byly v 36 

zemích světa získány údaje o 258 tisících dětí ve věku 6-7 let a v 56 zemích o 

464 tisících dětí ve věku 13-14 let. Jedním z nejpozoruhodnějších výsledků byl, 

ţe incidence astmatu mezi různými zeměmi se lišila aţ 15x. Obecně je inciden-

ce v zemích západní Evropy vyšší neţ ve východní části, v průmyslových ze-

mích vyšší neţ v rozvojových, ale např. v některých zemích Jiţní Ameriky je 

sice vysoká, ale niţší neţ ve Španělsku nebo Portugalsku. 
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Některé z těchto rozdílů by bylo moţné vysvětlit „hygienickou hypoté-

zou“. Jiné skutečnosti však této představě neodpovídají. Patří k nim zejména 

mimořádně vysoký výskyt příznaků astmatu ve Spojeném Království a bývalých 

britských koloniích, Austrálii a Novém Zélandu, který je vyšší neţ v jiných ze-

mích západní Evropy a v USA. 

V osmdesátých letech ve Spojeném království došlo k výraznému zvýše-

ní výskytu astmatických příznaků (2x), případů diagnostikovaného astmatu (4x) 

i případů léčeného astmatu (3x) – ačkoli prevalence atopií se nijak výrazně ne-

změnila. Tento trend byl zjištěn i při porovnání stavu v roce 1989 a 1994. 

Autoři této studie souhlasí tedy s hygienickou hypotézou, ale ukazují, ţe 

nevysvětluje zdaleka všechno. Za jeden z podstatných faktorů, které mohou 

ovlivnit vznik astmatu, povaţují široké zavedení bronchodilatační léčby koncem 

70. a počátkem 80. let. Vycházejí z poznatků získaných při analýze mimořád-

ného nárůstu smrtelných případů astmatu na Novém Zélandu v souvislosti 

s uţíváním beta-2 sympatomimetika formoterolu. 

Dalším důkazem jsou studie, které zjistily, ţe beta-mimetika s krát-

kodobým účinkem aktivují eozinofily a mají prozánětlivé účinky a při pravidel-

ném uţívání mohou výrazně zvýšit hypperreaktivitu dýchacích cest a zhoršovat 

astma. Přesto ovšem zhoršení astmatu při pravidelném uţívání nepotvrzují 

všechny studie.(Crane et al., 2002) 

2.7 Cíle rigorózní práce 

Našim hlavním cílem bylo porovnat výskyt alergií – astmatu v různých 

částech  České republiky a faktory, které se u nás jeví jako rizikové nebo 

ochranné, s výsledky zahraničních studií. Vlivů, které se podílejí na vzniku aler-

gického (astmatického) onemocnění je pravděpodobně celá řada, proto jsme 

chtěli pomoci odhadnout jejich podíl na rozvoji těchto onemocnění. 

Mezi cíle této rigorózní práce patří analyzovat údaje o:  

 průběhu těhotenství – výţiva matky, onemocnění v průběhu těhotenství,   

uţívání léků, kouření a fyzická aktivita 

 typu porodu a jeho vztahu k vzniku alergických onemocnění 

 porodní váze a hmotnostním přírůstku matky 

 vlivu starších a mladších sourozenců 
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33  EEXXPPEERRIIMMEENNTTÁÁLLNNÍÍ  ČČÁÁSSTT  

3.1 Metody 

Pro získání údajů jsme zvolili dotazníkovou studii. Sestavili jsme dotaz-

ník, 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 53,3% 

dopisy s ţádostí o spolupráci vybraných základních škol 

štítky 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 
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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 odhad-

nout tu nejpravděpodobnější, otázku vynechat, nebo zvolit moţnost „nemohu 

určit, nevím“. Na některé z otázek měli vytvořit vlastní odpověď. 

Kaţdý dotazník byl tvořen devíti stranami. První strana obsahovala dopis 

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

zuje 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 jed-

notlivé strany byly označeny šestimístným číslem, aby nemohlo při zpracování 

dojít k záměně. 
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3.3.2 Návratnost dotazníků 

Z rozeslaných 3845 dotazníků se nám vrátilo 2050, tedy 53,3 %, 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, kte-

ré nám je zasílaly zpátky. 

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 pro-

gramu Microsoft Excel. 

Všechna data obsaţená na jednotlivých stranách jsme zpracovali do ta-

bulek. Řádky označovaly jednotlivé dotazníky a sloupce dotazy nebo jejich čás-

ti. Kaţdá odpověď měla přidělenou hodnotu (1,2,3,…), nezodpovězené odpo-

vědi –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 otáz-

ky 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“ a „astmatik“. 
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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:  

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“ ne-

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

bo uţívaly alespoň jeden lék na alergii 

alergik jasný – tuto skupinu jsme definovali pomocí dvou předchozích sku-

pin 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“ ne-

bo „nevím“ 

nealergik jasný - tato kategorie je opět průnikem skupin nealergik 1 a nea-

lergik 2 

astmatik - skupina dotazníkem definovaných alergiků jasných, kteří (aspoň 

 jedenkrát) uvedli astmatické příznaky, tj. astma nebo kašel 
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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 

 

kA, kB …..počet výskytu sledovaného znaku 
nA, nB ….. počet pokusů náhodného jevu A, B 

 

Statisticky významný rozdíl dvou kvalitativních znaků byl se spolehli-

vostí p prokázán, pokud byla splněna nerovnost 2


2
p. 

Pro naši práci jsme pouţívali šablonu Chikvadr v programu MS Excel 

v síti FaF. 
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44  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  
 

Počet navrácených relevantních dotazníků byl 2050. Z tohoto souboru 

jsme vyhodnotili podle výše uvedených kritérií alergiky jasné, astmatiky a nealer-

giky jasné. Z celkového počtu 2050 jsme 516 dětí zařadili do skupiny „alergici 

jasní“, coţ  je 25,2%, 765 dětí do skupiny „nealergici jasní“, coţ je 37,3% a 122 

dětí do skupiny astmatiků, tedy 5,95%. 

Graf č.1: Vyjádření zastoupení alergiků jasných, nealergiků jasných a astmatiků 
ve sledovaném souboru 
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4.1 Pohlaví dítěte 

Při sledování vlivu pohlaví dítěte na riziko vzniku alergie jsme zařadili do 

skupiny alergiček jasných 38,5 % (n = 257) dívek a do skupiny nealergiček jas-

ných 61,5% (n = 411). Do skupiny alergiků jasných jsme zařadili 42,2 % (n = 

258) chlapců a do skupiny nealergiků jasných  57,8 % (n = 354) chlapců. Chlap-

ců – alergiků bylo tedy nevýznamně více. Data k tomuto tématu jsou obsaţena 

v tabulkách č.1-2.  
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Graf č.2: Vyjádření počtu dívek a chlapců v souborech alergici jasní a nealergici  
jasní 
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Také při charakteristice dětí s astmatem jsme se zajímali o poměr dívek a 

chlapců s tímto onemocněním. V námi sledované skupině dětí jsme zařadili 9,9% 

(n = 45) dívek do skupiny astmatiček a 17,9% (n = 77) chlapců do skupiny ast-

matiků. I mezi astmatiky bylo tedy vyšší zastoupení chlapců neţ dívek. Přesné 

hodnoty uvádí tabulky č.333-334.  

Graf č.3: Vyjádření počtu dívek a chlapců v souborech astmatici a nealergici  
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4.2 Rizikové těhotenství 

4.2.1 Skupina alergici / nealergici 

Z celkového počtu respondentů nám odpovědělo 1779 rodičů. Neodpově-

dělo tedy 271 rodičů, z nichţ 62 mělo dítětem alergika a 86 jasného nealergika. 

Počet dětí, které se narodily po rizikovém těhotenství jakkoli dlouhém byl 698, 

coţ je 39,2%. Z tohoto mnoţství tvořilo skupinu alergiků jasných 454 dětí a sku-

pinu nealergiků jasných 679 dětí. Otázky na rizikové těhotenství jsme rozdělili na 

5 podtypů – podle počtu měsíců – 0; 1-2; 3-4; 5-6; 7-8.  

Statisticky významné nám vyšly výsledky u dětí, jejichţ matky byly na rizi-

kovém těhotenství 7-8 měsíců. V této skupině bylo zjištěno 19,6 % (n = 89) aler-

giků jasných a 12,7 % (n = 86) nealergiků jasných. Důleţité je také, ţe ve skupi-

ně matek, které rizikové těhotenství neměly, převaţoval počet nealergiků (n = 

427) nad alergiky (n = 263). 

Nejčastější výskyt rizikového těhotenství jsme zaznamenali při délce 7-8 

měsíců. Ve skupině rizikového těhotenství trvající 5-6 měsíců bylo 184 dětí. 

Z této skupiny jsme označili 11,0% (n = 50) matek alergiků jasných  a 10,6 % (n 

= 72) matek nealergiků jasných. Ve skupině 3-4 měsíců rizikového těhotenství 

bylo 6,2 % (n = 28) matek alergiků a 6,9 % (n = 47) matek nealergiků. Skupinu 

rizikového těhotenství trvající 1-2 měsíce tvořilo 5,3 % (n = 24) matek alergiků a 

6,9 % (n = 47) matek nealergiků. 

Statisticky významný nám vyšel rozdíl u poslední skupiny, tedy matek je-

jichţ rizikové těhotenství  trvalo 7-8 měsíců (p = 0,0015). Údaje zahrnující riziko-

vá těhotenství jsou obsaţena v tabulkách č.3-7.  



 40 

Graf č.4: Vliv rizikového těhotenství  na rozvoj alergie u dětí 
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4.2.2 Skupina astmatici / nealergici 

Při porovnávání skupiny matek astmatiků a nealergiků jsme dospěli k ná-

sledujícím výsledkům. 

56,3% (n = 58) matek astmatiků a 62,9% (n = 427) matek nealergiků; p = 

0,2, mělo nerizikové těhotenství, 1-2 měsíce rizikového těhotenství uvedlo 7,8% 

(n = 8) matek astmatiků a 6,9% (n = 47) matek nealergiků; p = 0,755, 3-4 měsíce 

7,8% (n = 8) matek astmatiků a 6,9% (n = 47) matek nealergiků; p = 0,755 a 5-6 

měsíců 7,8% (n = 8) matek astmatiků a 10,6% (n = 72) matek nealergiků; p = 

0,376. Hladiny významnosti ve všech těchto případech byly vyšší neţ p = 0,05. 

Statistickou významnost se nám ovšem podařilo potvrdit pro skupinu, která měla 

rizikové těhotenství dlouhé 7-8 měsíců. Jednalo se o 20,4% (n = 21) matek ast-

matiků a 12,7% (n = 86) matek nealergiků; p = 0,0336. Přesné výsledky pro po-

rovnání skupin astmatik/nealergik uvádí tabulky č.214-218.  
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Graf č.5: Vliv rizikového těhotenství na vznik astmatu u dětí  
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4.3 Váhový přírůstek matky 

4.3.1 Skupina alergici / nealergici 

Na otázku váhového přírůstku v těhotenství nám neodpovědělo 53 matek. 

Odpovědi jsme rozdělili na 6 moţností. Moţnost „nepřibrala jsem“ vyplnilo 0,8 % 

(n = 4) matek alergiků jasných a 0,9 % (n =7) matek nealergiků jasných. Do sku-

piny matek, které přibraly 0-7 kg jsme zařadili 14,5 % (n = 73) matek alergiků a 

12,6% (n = 95) matek nealergiků. Nejvíce matek označilo skupinu váhového pří-

růstku 8-11 kg. Matek alergiků zde bylo 33,6 % (n = 169) a matek nealergiků 

36,7 % (n = 277). Další skupinu tvořily matky s váhovým přírůstkem 12-13 kg. 

Matek alergiků v této skupině bylo 19,7 % (n = 99) a matek nealergiků 19,5 % (n 

= 147).  Váhový přírůstek 14-18 kg označilo 19,3 % (n = 97) matek alergiků a 

19,4 % (n = 146) matek nealergiků. Poslední skupinu – váhový přírůstek 19 a 

více kg tvořilo 12,1 % (n = 61) matek alergiků a 10,9 % (n = 82) matek nealergi-

ků. 
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4.3.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ve skupině astmatických dětí uvedlo nulový váhový přírůstek během těho-

tenství 1,7% (n = 2) matek těchto dětí a matek nealergiků 0,9% (n = 7); p = 

0,457. 1-7kg vyplnilo 16,7% (n = 20) matek astmatiků a 12,6% (n = 95) matek 

nealergiků, 8-11kg 33,3% (n = 40) matek astmatiků a 36,7% (n = 277) matek ne-

alergiků, 12-13kg 16,7% (n = 20) matek astmatiků a 19,5% (n = 147) matek nea-

lergiků, 14-18kg 18,3% (n = 22) matek astmatiků a 19,4% (n = 146) matek nea-

lergiků a 19 a více kg 13,3% (n = 16) matek astmatiků a 10,9% (n = 82) matek 

nealergiků. 

 

Statisticky významný rozdíl nevyšel ani v jedné skupině dle hmotnostních 

přírůstků. Změny hmotnosti v těhotenství nemají, zdá se, vliv na alergický status 

dítěte. Výsledky charakteristiky alergik/nealergik shrnují tabulky č.8-13 a astma-

tik/nealergik tabulky č.335-340 

 

4.4 Hmotnost před otěhotněním 

4.4.1 Skupina alergici / nealergici 

Dále nás zajímala hmotnost matek před otěhotněním. Na tento dotaz ne-

odpovědělo 50 respondentů, z nichţ bylo 12 matek alergiků jasných a 13 matek 

nealergiků jasných.Otázka byla opět rozdělena na 15 moţných odpovědí, kde 

matky odhadem zaškrtávaly svoji hmotnost v té době. Nejvíce matek bylo ve 

skupinách 50-54 kg (n = 413); 55-59 kg (n = 409) a 60-64 kg (n = 431).Ve skupi-

ně 50-54 kg jsme označili jako matky alergiků 22,8% (n = 115) matek a jako mat-

ky nealergiků 19,4 % (n = 146). Ve skupině  55-59 kg bylo 19,8 % (n = 100) ma-

tek alergiků a 20,9 % (n = 157) matek nealergiků. Skupinu 60-64 kg tvořilo 19,8 

% (n = 100) matek alergiků a 20,9 % (n = 157) matek nealergiků. Větší procento 

alergiků jasných neţ nealergiků jasných nám vyšlo ve skupinách matek, které 

váţily před otěhotněním 50-54 kg; 70-74 kg; 80-84 kg ; 85-89 kg a 90-94 kg. Sta-

tisticky  jsou tyto výsledky nevýznamné. Přesné hodnoty charakteristiky aler-

gik/nealergik  jsou uvedeny v tabulkách č.14-27. 
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4.4.2 Skupina astmatici/nealergici 

Ani ve skupině astmatiků jsme statisticky významné výsledky, které by 

poukazovaly na vliv hmotnosti matky na vznik astmatu u dětí, nenalezli. Hmot-

nost do 40 kg uvedlo 0,8% (n = 1) matek astmatiků,0,5% (n = 4) matek nealergi-

ků; p = 0,690, 41-44 kg 0,8% (n = 1) matek astmatiků, 1,1% (n = 8) matek nea-

lergiků; p = 0,810, 45-49 kg 7,4% (n = 9) matek astmatiků a 8,1% (n = 61) matek 

nealergiků; p = 0,800 a 50-54 kg 18,2% (n = 22) matek astmatiků, 19,4% (n = 

146) matek nealergiků; p = 0,749. 55-59 kg potvrdilo 21,5% (n = 26) matek ast-

matiků a 20,9% (n = 157) matek nealergiků; p =0,878, 60-64 kg 19,8% (n = 24) 

matek astmatiků, 20,9%‘(n = 157) matek nealergiků; p = 0,793, 65-69 kg 10,7% 

(n = 13) matek astmatiků , 11,8% (n =89) matek nealergiků a 70-74 kg 14,0% (n 

= 17) matek astmatiků a 8,6% (n = 65) matek nealergiků; p = 0,0585. 2,5% (n = 

3) matek astmatiků a 4,4% (n = 33) matek nealergiků mělo před otěhotněním 75-

79 kg; p = 0,359, 80-84 kg 3,3% (n = 4) matek astmatiků a 2,0% (n = 15) matek 

nealergiků; p = 0,359, 85-89 kg 0,8% (n = 1) matek astmatiků a 1,2% (n = 9) ma-

tek nealergiků; p = 0,722, 90-94 kg 0,0% (n = 0) matek  astmatiků, 0,5% (n = 4) 

matek nealergiků; p = 0,421 a 95-99 kg 0,0% (n = 0) matek astmatiků a 0,5% (n 

= 4) matek nealergiků; p = 0,421. Podrobné výsledky uvádí tabulky č. 365-377.     

 

4.5 Horečnatá onemocnění 

4.5.1 Skupina alergici / nealergici 

Horečnatá onemocnění uvedlo během těhotenství 261 matek.  

V 1. trimestru to bylo 7,2 % (n = 37) matek alergiků a 1,8 % (n = 14) matek 

nealergiků. Tento rozdíl nám vyšel statisticky významný (p = 2E-06). Ve 2. tri-

mestru uvedlo horečnaté onemocnění 7,9 % (n = 41) matek alergiků a 5,0 % (n = 

38) matek nealergiků. Rozdíl je také statisticky významný (p = 0,0297). Matek 

alergiků, které prodělaly horečnaté onemocnění ve 3. trimestru bylo 2,3 % (n = 

12) a matek nealergiků 2,1 % (n = 16). Tento rozdíl statistickou významnost ne-

má (p = 0,7787). 
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4.5.2 Skupina astmatici / nealergici 

Při sledování tohoto vlivu na charakteristiku astmatik/nealergik jsme v 1. 

trimestru zjistili prodělané horečnaté onemocnění u 12,5% (n = 14) matek astma-

tiků a 1,8% (n = 14) matek nealergiků. Tento výsledek měl statistickou význam-

nost p = 1,99E-09. Ve 2. trimestru to bylo 12,5% (n = 14) matek astmatiků a 

5,0% (n = 38) matek nealergiků; p = 1,62E-03 a ve 3. trimestru 2,7% (n = 3) ma-

tek astmatiků a 2,1% (n = 16) matek nealergiků; p = 0,690. 3. trimestr tedy statis-

tickou významnost nemá. 

 

Vliv horečnatého onemocnění během jednotlivých trimestrů na charakteris-

tiku alergik/nealergik je uveden v tabulkách č. 28-30, na charakteristiku astma-

tik/nealergik v tabulkách č. 243-345. 

 

Graf č.6: Vliv horečnatého onemocnění v průběhu těhotenství na vznik astmatu u 
dětí 
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4.6 Ekzém    

4.6.1 Skupina alergici / nealergici 

Ekzém trvající déle neţ tři dny nám uvedlo v 1. trimestru 35 matek. Do této 

skupiny jsme zařadili 3,1 % (n = 16) matek alergiků jasných a 0,7 % (n = 5) ma-

tek nealergiků jasných. Statistická významnost rozdílu se u této skupiny potvrdila 

(p = 0,0007). Ve 2. trimestru trpělo ekzémem déle neţ tři dny 3,7 % (n = 19) ma-

tek alergiků a 0,9 % (n = 7) matek nealergiků. Statistická významnost byla opět 

potvrzena (p = 0,0006). Ve 3. trimestru ekzém uvedlo 3,1 % (n = 16) matek aler-

giků a 1,7 % (n = 13) matek nealergiků. V této skupině statistická významnost 

potvrzena nebyla. Výsledky charakteristiky alergik/nealergik jsou uvedeny 

v tabulkách č.31-33 

4.6.2 Skupina astmatici / nealergici 

V průběhu 1. trimestru uvedlo prodělané ekzematické onemocnění 5,4% (n 

= 6) matek astmatiků a 0,7% (n = 5) matek nealergiků; p = 2,95E-05. Ve 2. tri-

mestru to bylo 7,1% (n = 8) matek astmatiků a 0,9% (n = 7) matek nealergiků; p 

= 2,59E-06 a ve 3. trimestru 6,3% (n = 7) matek astmatiků a 1,7% (n = 13) matek 

nealergiků; p = 2,59E-03. Statistická významnost těchto výsledků se nám tedy 

potvrdila ve všech trimestrech. Přesné výsledky charakteristiky astma-

tik/nealergik jsou uvedeny v tabulkách č. 246-248. 
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Graf č.7: Vliv ekzematického onemocnění v těhotenství na rozvoj astmatu u dětí  
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4.7 Urologický zánět 

4.7.1 Skupina alergici / nealergici 

I tuto otázku jsme opět rozdělili do tří trimestrů.V 1. trimestru uvedlo, ţe 

prodělalo urologický zánět 2,9 % (n = 15) matek alergiků a 1,3 % (n = 10) matek 

nealergiků. Statistická významnost se potvrdila (p = 0,0423). Ve 2. trimestru bylo 

matek alergiků jasných 2,3 % (n = 12) a matek nealergiků 0,9 % (n = 7). Výsled-

ný rozdíl je alergicky významný (p = 0,0405). Ve 3. trimestru prodělalo urologický 

zánět 1,4 % (n = 7) matek alergiků a 0,3 % (n = 2) matek nealergiků. I tento roz-

díl je statisticky významný (p = 0,0214).  

4.7.2 Skupina astmatici / nealergici 

Také u matek astmatiků nás zajímalo, zda v průběhu těhotenství prodělaly 

urologický zánět a výskyt tohoto znaku jsme opět porovnali s matkami nealergi-

ků, které také zánět močových cest prodělaly. 

V průběhu 1. trimestru uvedlo urologický zánět 4,5% (n = 5) matek astmati-

ků a 1,3% (n =10) matek nealergiků. Statistická významnost tohoto výsledku byla 

p = 0,0161. Během 2. trimestru to bylo 3,6% (n = 4) matek astmatiků a 0,9% (n = 
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7) matek nealergiků; p = 0,0183 a v 3. trimestru 1,8% (n = 2) matek astmatiků a 

0,3% (n = 2) matek nealergiků; p = 0,0254. Všechny tyto výsledky měly statistic-

kou významnost p<0,05.   

 

Vliv urologického zánětu na soubory alergik/nealergik je zpracován 

v tabulkách č.34-36 a astmatik/nealergik v tabulkách č. 249-254. 

 

Graf č.8: Vliv urologického zánětu v těhotenství na rozvoj astmatu u dětí.  
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4.8 Gynekologický zánět 

4.8.1 Skupina alergici / nealergici 

Ve skupině matek, které prodělaly během 1. trimestru gynekologický zánět 

bylo 3,1 % (n = 16) matek alergiků a 1,8 % (n = 14) matek nealergiků. Ve 2. tri-

mestru bylo matek alergiků, které uvedly gynekologický zánět 3,1 % (n = 16) a 

matek nealergiků 2,6 % (n = 20). Do skupiny, která prodělala gynekologický zá-

nět ve 3. trimestru, jsme zařadili 3,1 % (n = 16) matek alergiků a 2,2 % (n = 17) 

matek nealergiků. Výsledky ve všech trimestrech nám vyšly statisticky nevý-

znamné.  
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4.8.2 Skupina astmatici / nealergici 

3,6% (n = 4) matek astmatiků a 1,8% (n = 14) matek nealergiků prodělalo 

gynekologický zánět během 1. trimestru; p = 0,225, 3,6% (n = 4) matek astmatiků 

a 2,6% (n = 20) matek nealergiků během 2. trimestru; p = 0,562 a 3,6% (n = 4) 

matek astmatiků a 2,2% (n = 17) matek nealergiků; p = 0,383. Ve všech tri-

mestrech bylo procento astmatiků vyšší neţ nealergiků, statistickou významnost 

jsme u těchto výsledků neprokázali. 

 

 Přesné informace uvádí tabulky č.37-39 pro skupinu alergici/nealergici a 

tabulky č.252-254  pro skupinu astmatici/nealergici.  

 

Graf č.9: Vliv gynekolologického zánětu v těhotenství na vznik astmatu  
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Graf č.10: Vliv horečnatého onemocnění, ekzému a urologického zánětu v 1. tri-

mestru na vznik alergie 
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Graf č.11: Vliv horečnatého onemocnění , ekzému a urologického zánětu ve 
2. trimestru na vznik alergie 
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Graf č.12: Vliv horečnatého onemocnění, ekzému a urologického zánětu  ve 3. 
trimestru na vznik alergie 
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4.9 Kontakt se zvířaty 

Tuto kategorii jsme rozdělili na denní kontakt s domácími zvířaty v bytě a 

hospodářskými zvířaty a to v jednotlivých trimestrech. 

4.9.1 Skupina alergici / nealergici 

Denní kontakt s domácími zvířaty uvedlo v 1. trimestru 9,7 % (n = 50) ma-

tek alergiků jasných a 11,0 % (n = 84) matek nealergiků jasných. Ve 2. trimestru 

denní kontakt s domácím zvířetem potvrdilo 8,9 % (n = 46) matek alergiků a 9,8 

% (n = 75) matek nealergiků.Ve 3. trimestru odpovědělo kladně na kontakt 

s domácím zvířetem 8,7 % (n = 45) matek alergiků jasných a 10,3 % (n = 79) 

matek nealergiků. Statistická významnost nebyla zjištěna ani v jednom trimestru, 

ačkoli ve všech trimestrech je vyšší procento matek, jejichţ děti jsme označily za 

nealergiky jasné.  

S hospodářskými zvířaty uvedlo denní kontakt v 1. trimestru 7,8 % (n = 

40) matek alergiků a 9,9 % (n = 76) matek nealergiků, ve druhém trimestru 7,8 % 

(n = 40) matek alergiků a 9,3 % (n = 71) nealergiků a ve 3. trimestru 7,2 % (n = 
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37) matek alergiků a 9,2 % (n = 70) matek nealergiků. Statisticky významné se 

nepotvrdily rozdíly ani v jednom trimestru.  

 

4.9.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ve skupině astmatiků potvrdilo denní kontakt s domácími zvířaty v 1. tri-

mestru 12,5% (n = 14) matek astmatiků a 11% (n = 84) matek nealergiků; p = 

0,634, ve 2. trimestru 9,8 % (n = 11) matek astmatiků  a 9,8% (n = 75) matek 

nealergiků; p=0,995 a ve 3. trimestru 9,8% (n = 11) matek astmatiků a 10,3% (n 

= 79) matek nealergiků; p = 0,869. Výraznějších rozdílů jsme nedosáhli ani 

v jednom trimestru a statistickou významnost jsme také neprokázali.   

Pro skupinu astmatiků jsme také ochranný, nebo rizikový vliv kontaktu 

hospodářských zvířat neprokázali. V 1. trimestru uvedlo kontakt 7,1% (n = 8) ma-

tek astmatiků a 9,9% (n = 76) matek nealergiků; p =0,348, v 2. trimestru 8,9% (n 

= 10) matek astmatiků a 9,3% (n = 71) matek nealergiků; p = 0,904 a v 3. trimes-

tru 7,1% (n = 8) matek astmatiků a 9,2% (n = 70) matek nealergiků; p = 0,486. 

Statistické významnosti tyto výsledky nedosáhly. 

Také jsme porovnali procentuelní zastoupení astmatických dětí, jenţ se 

narodily matkám, které po celou dobu těhotenství ţily s domácím zvířetem. Ast-

matiků bylo 8,9% (n = 10) a nealergiků 9,7% (n = 74); p = 0,803. Totéţ jsme vy-

zkoušeli u kontaktu s hospodářskými zvířaty po celou dobu těhotenství. Astma-

tických dětí bylo 6,3% (n = 7) a nealergických 9% (n = 69); p = 0,331. Statistic-

kou významnost tato data také neměla, ale v obou souborech je procentuelní 

zastoupení astmatiků niţší neţ nealergiků.  

Přesné výsledky pro charakteristiky alergici/nealergici jsou uvedeny 

v tabulkách č.40-45 a pro astmatici/nealergici v tabulkách č. 357-360. 
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4.10 Kouření 

4.10.1 Skupina alergici / nealergici 

Jedním z dalších rizikových faktorů, který můţe přispívat k rozvoji alergic-

kých onemocnění u dětí je kouření matky v průběhu těhotenství. 

Kouření více neţ  pěti cigaret během 1. trimestru přiznalo 3,9 % (n = 20) 

matek alergiků jasných a 2,9 % (n = 22) matek nealergiků jasných, ve 2. trimest-

ru 1,9 % (n = 10) matek alergiků a 2,2 % (n = 17) matek nealergiků. Ve 3. trimes-

tru 1,9 % (n = 10) matek alergiků kouřilo více neţ pět cigaret denně a matek nea-

lergiků 2,2 % (n = 17). Rozdíly nevyšly statisticky významné. Výsledky  pro sku-

piny alergici/nealergici uvádí tabulky č. 46-48.  

 

4.10.2 Skupina astmatici / nealergici 

Při sledování počtu matek astmatiků nám kouření více neţ 5 cigaret v 1. 

trimestru uvedlo 3,6% (n = 4) matek astmatiků a 2,9% (n = 22) matek nealergiků; 

p = 0,685. Ve 2. trimestru 1,8% (n = 2) matek astmatiků a 2,2% (n = 17) matek 

nealergiků; p = 0,767 a během 3. trimestru 0,9% (n = 1) matek astmatiků a 2,2% 

(n = 17) matek nealergiků; p = 0,354. Statistickou významnost neměly výsledky 

ţádného trimestru a jsou uvedeny v tabulkách č.255-257.  

 

4.11 Antibiotika 

4.11.1 Skupina alergici / nealergici 

Dalším rizikovým  faktorem, který můţe ovlivnit vznik alergie u dětí, je uţí-

vání antibiotik v průběhu těhotenství. Moţné odpovědi jsme rozdělili na tři tri-

mestry a zajímal nás také počet kůr (za jednu kůru jsme označili uţívání  3-10 

dnů). Respondenti mohli také vyuţít moţnosti „nevím, nevzpomínám si“. Ty jsme 

později z celkového souboru odečetli. 

Do hlavního souboru 1. trimestru jsme  zařadili 399 matek alergiků jas-

ných a 595 matek nealergiků jasných. Z této mnoţiny ţádnou kůru neprodělalo 

91,7 % (n = 366) matek alergiků a 96,8 % (n = 576) matek nealergiků. Jednu ků-
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ru prodělalo 6,8 % (n = 27) matek alergiků a 3,2 % (n = 19) matek nealergiků. 2-4 

kůry mělo během těhotenství 1,3 % (n = 5) matek alergiků a ţádná matka nea-

lergika. Více antibiotických kůr měla z celého souboru pouze jedna matka alergi-

ka (0,3 %). 

Statisticky významné nám vyšly rozdíly u matek, které neprodělaly ţádnou 

kůru (p = 0,0004), prodělaly jednu léčebnou kůru (p = 0,0086) a které prodělaly 

2-4 kůry (p = 0,0062).   

Ve 2. trimestru tvořilo základní soubor 391 alergiků jasných a 597 nealer-

giků jasných. Ţádnou kůru neprodělalo 91,3 % (n = 357) matek alergiků a 95,1 % 

(n = 568) matek nealergiků. Jednu antibiotickou kůru  uvedlo 6,6 % (n = 26) ma-

tek alergiků a 4,5 % (n = 27) matek nealergiků. 2-4 kůry uvedlo 1,5 % (n = 6) ma-

tek alergiků a 0,2% (n = 1) matek nealergiků a více antibiotických kůr uvedlo 

0,5% matek alergiků a 0,2% matek nealergiků. 

Statisticky významné byly rozdíly u matek bez antibiotické kůry (p = 

0,0158) a matek, které uţívaly 2-4 kůry (p = 0,0122). Procento alergických dětí, 

pokud matka uţívala alespoň jednou (jednu kůru) antibiotik během těhotenství, 

bylo ve všech skupinách  vyšší neţ u matek, které antibiotika neuţívaly. 

Alergiků jasných, kteří tvořili základní soubor ve 3. trimestru, bylo 381 a 

nealergiků jasných 594. Z této skupiny 96,6 % (n = 368) matek alergiků a 97,1 % 

(n = 577) matek nealergiků antibiotika neuţívaly, jednu kůru uvedlo 2,4 % (n = 9) 

matek alergiků a 2,5 % (n = 15) matek nealergiků. 0,5 % (n = 2) matek alergiků 

potvrdilo 2-4 kůry a ţádná matka nealergika. Více kůr antibiotiky prodělalo 0,5 % 

(n = 2) matek alergiků a 0,3 % (n = 2) matek nealergiků. 

Statisticky významné vyšly rozdíly u matek, které neměly  během těhoten-

ství ţádnou antibiotickou kůru. Konkrétní údaje uţívání antibiotik během jednotli-

vých trimestrů jsou uvedeny v tabulkách č. 49-60. 
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Graf č.13: Vliv uţívání antibiotik v 1. trimestru těhotenství na vznik alergie 
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Graf č.14: Vliv uţívání antibiotik ve 2. trimestru těhotenství na vznik alergie 
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 Graf č.15: Vliv uţívání antibiotik ve 3. trimestru těhotenství na vznik alergie 
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4.11.2 Skupina astmatici / nealergici 

Při dalším zkoumání jsme se zaměřili na porovnání skupiny astmatiků a 

nealergiků. Cíl byl opět stejný – zjistit, zda jejich uţívání matkami v průběhu těho-

tenství můţe ovlivnit rozvoj astmatu u jejich dětí.  

V 1. trimestru neuţívalo antibiotika 87,5% (n = 84) matek astmatiků a 

96,8% (n = 576) matek nealergiků; p = 4,36E-04. Jednu léčebnou kůru (3-10 

dnů) uvedlo 10,4% (n = 10) matek astmatiků a 3,2% (n = 19) matek nealergiků; p 

= 1,06E-03 a 2-4 kůry 2,1% ( n = 2) matek astmatiků a ţádná matka nealergika; 

p = 4,22E-04. Více antibiotických kůr neuvedla ţádná matka astmatika ani nea-

lergika.  

V 2. trimestru neuţívalo antibiotika 89,1% (n = 82) matek astmatiků a 

95,1% (n = 568) matek nealergiků; p = 2,02E-02. 7,6% (n = 7) matek astmatiků a 

4,5% (n = 27) matek nealergiků; p = 0,203 jsme zařadili do skupiny uţívající anti-

biotika po dobu jedné léčebné kůry, 2-4 léčebné kůry prodělalo 2,2% (n = 2) ma-

tek astmatiků a 0,2% (n = 1) matek nealergiků; p = 6,51E-03 a více kůr 1,1% (n = 

1) matek astmatiků a 0,2% (n = 1) matek nealergiků; p = 0,127. 
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Během 3. trimestru antibiotika neuţívalo 93,3% (n = 83) matek astmatiků 

a 97,1% (n =577) matek nealergiků; p = 5,85E-02. Jednu antibiotickou kůru mělo 

4,5% (n = 4) matek astmatiků a 2,5% (n = 15) matek nealergiků; p = 0,292, 2-4 

léčebné kůry uvedlo 2,2% (n = 2) matek astmatiků a ţádná matka nealergika; p = 

2,53E-04. Více léčebných kůr neprodělala ţádná matka astmatika a 0,3% (n = 2) 

matka nealergika; p = 0,584. Přesné hodnoty pro charakteristiku astma-

tik/nealergik uvádí tabulky č.199-209.  

 

Graf č.16: Vliv uţívání antibiotik v 1. trimestru na rozvoj astmatu u dětí 
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Graf č.17: Vliv uţívání antibiotik ve 2. trimestru na rozvoj astmatu u dětí  

89,1

7,6
2,2 1,1

4,5
0,2 0,2

95,1

0

20

40

60

80

100

ţádná léčebná kůra 1 léčebná kůra 2-4 léčebné kůry více léčebných kůr

antibiotika ve 2. trimestru

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

astmatici

nealergici

 

  

Graf č.18: Vliv uţívání antibiotik ve 3. trimestru na rozvoj astmatu u dětí 
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4.12 Paracetamol 

Rovněţ jsme hodnotili vliv léků uţívaných běţně proti horečce a bolesti, 

které obsahují paracetamol: Acifein, Ataralgin, Calpol, Coldrex, Daleron, Efferal-

gan, Korylan, Mexalen, Mexavit, Panadol, Paracetamol, Paralen, Tomapyrin. 

Moţné odpovědi jsme rozdělili na jednotlivé trimestry a také nás zajímal 

počet balení. I zde byla moţnost odpovědi „nevím, nevzpomínám si“. Tato skupi-

na odpovědí byla opět odečtena. 

 

4.12.1 Skupina alergici / nealergici 

V 1. trimestru ţádný z těchto léků neuţívalo 85,2 % (n = 300) matek aler-

giků a 91,7 % (n = 528) matek nealergiků. Méně neţ jedno balení uvedlo 13,9 % 

(n = 49) matek alergiků a 8,3 % (n = 48) matek nealergiků a 2-4 balení 0,9 % (n 

= 3) matek alergiků a ţádná matka nealergika. Více neţ 5 balení neuţívala ţád-

ná matka z daného souboru. Statistickou významnost potvrdily všechny skupiny. 

Pro skupinu matek, které neuţívaly  tyto léky p = 0,0021, pro méně neţ jedno 

balení p = 0,0069 a 2-4 balení p = 0,0265. 

Ve 2. trimestru neuţívalo léky s paracetamolem 81,2 % (n = 289) matek 

alergiků a 89,1 % (n = 517) matek nealergiků, méně neţ jedno balení 18,0 % (n 

= 64) matek alergiků a 10,5 % (n = 61) matek nealergiků. 2-4 balení vyuţívalo 

0,8 % matek alergiků (n = 3) a 0,3 % (n = 2) matek nealergiků. Více neţ 5 balení 

opět neuvedl ţádný responedent. Statistickou významnost měly výsledky u neu-

ţívání léků s paracetamolem (p = 0,0006) a uţívání méně neţ jednoho balení (p 

= 0,011). 

Ve 3. trimestru neuţívalo léky s paracetamolem 86,2 % (n = 306) matek 

alergiků a 93,1 % (n = 528) matek nealergiků, méně neţ 1 balení uvedlo 13,0 % 

(n = 46) matek alergiků a 6,5 % (n = 37) matek nealergiků. 0,8 % (n = 3) matek 

alergiků a 0,4 % (n = 2) matek nealergiků vyuţívalo 2-4 balení. Skupina více neţ 

5 balení byla opět prázdná. Statisticky významné byly výsledky skupiny, která 

zahrnovala matky, které neuţívaly během těhotenství léky s paracetamolem (p = 

0,0005) a matky, které vyuţívaly méně neţ jedno balení (p = 0,0009). Přesné 

údaje vyjadřující uţívání léků s paracetamolem během těhotenství uvádějí tabul-

ky č.61-69. 
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Graf č.19: Vliv uţívání léků s paracetamolem v 1. trimestru  
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Graf č.20: Vliv uţívání léků s paracetamolem v 2. trimestru  

81,2

18

0,8

10,5

0,3

89,1

0

20

40

60

80

100

ţádná kůra jedna kůra 2-4 kůry

uţívání léčiv s paracetamolem v 4.-6. měsíci

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

alergici

nealergici

 

 



 60 

Graf č.21: Vliv uţívání léků s paracetamolem ve 3. trimestru 
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Skupina astmatici / nealergici 

Samozřejmě nás také zajímalo uţívání paracetamolu ve skupinách astma-

tik/nealergik a moţná souvislost se vznikem astmatu. 

V 1. trimestru neuţívalo ţádný lék s obsahem paracetamolu 84,5% (n = 

71) matek astmatiků, ve 2. trimestru 80,7% (n = 71) a ve 3. trimestru 83,1% (n = 

74). Méně neţ jedno balení během 1. trimestru uvedlo 14,3% (n = 12) matek 

astmatiků, během 2. trimestru 18,2% (n = 16) a v 3. trimestru 13,5% (n = 12). 2-4 

balení uvedlo v 1. trimestru 1,1% (n = 1) matek astmatiků, v 2. trimestru 1,1% (n 

= 1) a v 3. trimestru 3,4% (n = 3).  

Statistickou významnost v porovnání s počtem matek nealergiků měly vý-

sledky při neuţívání léčiv s paracetamolem v 1. trimestru (p = 3,47E-02), uţívání 

2-4 balení během 1. trimestru (p = 8,78E-03), neuţívání v 2. trimestru (p = 2,28E-

02), méně neţ jedno balení ve 2. trimestru (p = 3,59E-02), neuţívání ve 3. tri-

mestru (p = 1,46E-03), uţívání méně neţ jednoho balení ve 3. trimestru (p = 

2,03E-02) a uţívání 2-4 balení ve 3. trimestru (p = 2,34E-03).  Více neţ 5 balení 

neuvedla ţádná matka astmatika ani nealergika. 

 Podrobná data pro charakteristiku astmatici/nelaergici uvádí tabulky 

č.190-198.  
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Graf č.22: Vliv uţívání paracetamolu během 1. trimestru na vznik astmatu u dětí 
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Graf č.23: Vliv uţívání paracetamolu během 2. trimestru na vznik astmatu u dětí 
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Graf č.24: Vliv uţívání paracetamolu během 3. trimestru na vznik astmatu u dětí 

83,1

13,5

3,4
6,5

0,4

93,1

0

20

40

60

80

100

žádná kůra méně než 1 balení 2-4 balení

užívání léčiv s paracetamolem ve 3. trimestru

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

astmatici

nealergici

 

 

4.13 Zvracení 

V další dotazníkové otázce nás zajímalo, zda matka během těhotenství 

zvracela, pokud ano, zda pouze ráno nebo nejen ráno a zda zvracení vyvolávaly 

vůně a pachy nebo chuťové podněty. Nejprve jsme  pro jednotlivé trimestry zjistili 

soubor, kde matky odpověděly ano a přidali jsme k nim ještě ty, které odpověděly 

ne, ale kladnou odpověď vyplnily u zvracení, které vyvolávaly pachy a chuťové 

podněty. 

4.13.1 Skupina alergici / nealergici 

V 1. trimestru zvracelo 46,5 % (n = 212) matek alergiků a 37,5 % (n = 263) 

matek nealergiků, ve 2. trimestru 29,4 % (n = 96) matek alergiků a 15,9 % (n = 

89) matek nealergiků a ve 3. trimestru 11,6 % (n = 37) matek alergiků a 4,8 % (n 

= 26) matek nealergiků. Pro všechny trimestry nám vyšly rozdíly statisticky vý-

znamné. Pro 1. trimestr p = 0,0024, 2. trimestr p = 2E-06 a 3. trimestr p = 0,0002. 

Mezi matkami, které zvracely v 1. trimestru převáţně ráno jsme zjistili 25,7 

% matek alergiků a 21,1 % matek nealergiků. Nejen ráno zvracelo 15,8 % matek 



 63 

alergiků a 12,0 % matek nealergiků. Ve 2. trimestru uvedlo ranní zvracení 7,3 % 

matek alergiků a 4,5 % matek nealergiků a nejen ranní zvracení 12,8 % matek 

alergiků a 6,4 % matek nealergiků. Ve 3. trimestru ranní zvracení potvrdilo 2,5 % 

matek alergiků a 1,8 % matek nealergiků, nejen ranní zvracení 5,7 % matek 

alergiků a 3,5 % matek nealergiků. 

Zvracení, které vyvolávaly pachy a vůně uvedlo v 1. trimestru 17,8 % ma-

tek alergiků a 1,4 % matek nealergiků, 9,3 % matek alergiků a 5,5 % matek nea-

lergiků ve 2. trimestru a ve 3. trimestru 3,5 % matek alergiků a 2,2 % matek nea-

lergiků. 

Zvracení, které vyvolávaly chuťové podněty potvrdilo 3,7 % matek alergiků 

a 3,5 % matek nealergiků v 1. trimestru, 1,4 % matek alergiků a 1,2 % matek ne-

alergiků ve 2. trimestru a 0,8 % matek alergiků a 0,5 % matek nealergiků ve 3. 

trimestru. 

Statisticky významné nám vyšly rozdíly u zvracení v 1. trimestru (p = 

0,0024), ve 2. trimestru (p = 2E-6) i ve 3. trimestru (p = 0,0002). Dále statistickou 

významnost má zvracení nejen ranní ve 2. trimestru (p = 0,0012), zvracení, které 

vyvolávaly pachy v 1. trimestru (p = 0,0011) a 2. trimestru (p = 0,0088). Hladinám 

významnosti p0,05 se také blíţily výsledky ranního (p = 0,0722) a nejen ranního 

(p = 0,0635) zvracení v 1. trimestru a ranního zvracení ve 2. trimestru (p = 

0,0716).  

Přesné údaje, které uvádí vliv zvracení matky během těhotenství na vznik 

alergie jsou uvedeny v tabulkách č.70-87. 
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Graf č.25: Vliv zvracení během jednotlivých trimestrů na vznik alergie 
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Graf č.26: Vliv ranního a nejen ranního zvracení ve 2. trimestru na vznik alergie 
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Graf č.27: Vliv zvracení, které vyvolávaly vůně a pachy během jednotlivých tri-
mestrů na vznik alergie 
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4.13.2 Skupina astmatici / nealergici 

Podobné sledování jsme také provedli ve skupině astmatiků. 

V souboru matek, které zvracely v 1. trimestru převáţně ráno, jsme ozna-

čili 24,3% (n = 27) jako matky astmatiků a 21,1% (n = 148) za matky nealergiků; 

p = 0,445 a nejen ranní zvracení uvedlo 14,4% (n = 16) matek astmatiků a 12,0% 

(n = 84 ) matek nealergiků; p = 0,469. 

Ve 2. trimestru potvrdilo ranní zvracení 7,1% (n = 6) matek astmatiků a 

4,5% (n = 25) matek nealergiků; p = 0,287 a nejen ranní zvracení 8,3% (n = 7) 

matek astnatiků a 6,4% (n = 36) matek nealergiků; p = 0,517. 

Pro 3. trimestr to bylo 1,2% (n = 1) matek astmatiků a 1,8% (n = 10) matek 

nealergiků; p = 0,686 , které zvracely ráno a nejen ranní zvracení uvedlo 6,0% (n 

= 5) matek astmatiků a 3,5% (n = 19) matek nealergiků; p = 0,258. 

Ranním zvracením trpělo během všech trimestrů 0,9% (n = 1) matek ast-

matiků a 0,8% (n = 6) matek nealergiků; p = 0,977 a nejen ranním zvracením 

3,6% (n = 4) matek astmatiků a 2,6% (n = 19) matek nealergiků; p = 0,567. 

Dále jsem se zaměřili na porovnání matek, které nezvracely. Pro 1. tri-

mestr to bylo 61,3% (n = 68) matek astmatiků, 66,9% (n = 469) matek nealergi-
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ků; p = 0,243, pro 2. trimestr 84,5% (n = 71) matek astmatiků, 89,1% (n = 498) 

matek nealergiků; p = 0,222 a 3. trimestr 92,8% (n = 77) matek astmatiků a 

94,7% (n = 518) matek nealergiků; p = 0,475. 

Zvracení, které bylo vyvoláno vůněmi a pachy uvedlo v 1. trimestru 16,1% 

(n = 18) matek astmatiků a 11,4% (n = 87) matek nealergiků; p = 0,153. Ve 2. 

trimestru to bylo 6,3% (n = 7) matek astmatiků a 5,5% (n = 42) matek nealergiků; 

p = 0,744 a ve 3. trimestru 2,7% (n = 3) matek astmatiků a 2,2% (n = 17) matek 

nealergiků; p = 0,763. Ve všech trimestrech tyto problémy potvrdilo 0,9% (n = 1) 

matek astmatiků a 1% (n = 8) matek nealergiků; p = 0,881.  

Také nás zajímal vliv zvracení, které vyvolávaly chuťové podněty během 

jednotlivých trimestrů těhotenství. V 1. trimestru bylo 4,5% (n = 5) matek astmati-

ků a 3,5% (n = 27) matek nealergiků; p = 0,622, ve 2. trimestru 1,8% (n = 2) ma-

tek astmatiků a 1,2% (n = 9) matek nealergiků; p = 0,588 a ve 3. trimestru 0,9 % 

(n = 1) matek astmatiků a 0,5 % (n = 4) matek nealergiků; p = 0,627. Zvracením, 

které by ve všech trimestrech vyvolávaly chuťové podněty , neuvedla ţádná mat-

ka. Podrobné údaje vztahující se k zvracení matky v těhotenství a jeho vlivu na 

astma dětí uvádí tabulky č. 224-242. 

 

4.14 Fyzická zátěž během těhotenství 

4.14.1 Skupina alergici / nealergici 

Porovnávali jsme výskyt alergie (astmatu) u dětí a změny v pohybové ak-

tivitě nebo fyzické zátěţi u matky v době těhotenství a době před otěhotněním. 

Nezměněnou zátěţ uvedlo 43,4% (n = 212) matek alergiků a 53,3 % (n = 

391) matek nealergiků, mírně sníţenou zátěţ 34,6 % (n = 169) matek alergiků a 

33,5 % (n = 246) matek nealergiků. 19,0 % (n = 93) matek alergiků a 11,7 % (n = 

86) matek nealeregiků označilo výrazně sníţenou zátěţ. Zvýšenou fyzickou zá-

těţ vyplnilo 3,1 % (n = 15) matek alergiků a 1,5 % (n = 11) matek nealergiků. 

Statistickou významnost měly rozdíly u matek, které nezměnily fyzickou aktivitu 

(p = 0,0007) a výrazně ji sníţily (p = 0,0004). U matek, které fyzickou zátěţ zvýši-

ly, hodnoty statisticky významné nebyly, ale hodně se jim blíţily (p = 0,0624). 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č.85-88. 
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4.14.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ta samá kritéria nás zajímala také při porovnání matek astmatiků a nea-

lergiků. Nezměněnou fyzickou aktivitu nám vyplnilo 41,5% (n = 49) matek astma-

tiků, 53,3% (n = 391) matek nealergiků; p = 1,78E-02, mírně sníţenou zátěţ 

37,3% (n = 44) matek astmatiků a 33,5% (n = 246) matek nealergiků; p = 0,422 a 

výrazné sníţení uvedlo 18,6% (n = 22) matek astmatiků, 11,7% (n = 86) matek 

nealergiků; p = 3,58E-02. Zvýšenou fyzickou zátěţ jsme zaznamenali u 2,5% (n 

= 3) matek astmatiků a 1,5% (n = 11) matek nealergiků; p = 0,408. Přesné vý-

sledky k této tématice jsou uvedeny v tabulkách č.210-213.  

 

Graf č.28: Vliv fyzické zátěţe na vznik alergie a její změny během těhotenství 
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Graf č.29:Vliv fyzické zátěţe na vznik astmatu a její změny během těhotenství 
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4.15 Výživa během těhotenství 

4.15.1 Skupina alergici / nealergici 

Ve výţivě matky během těhotenství jsme se nejprve zaměřili na konzuma-

ci mléčných výrobků (mléka, podmáslí, kefíru, tvarohu, sýrů a jogurtů ovocných i 

bílých. 

V případě mléka, podmáslí a kefíru vybírali respondenti z nabízených 

moţností- „ţádné“, „do 0,5 l týdně“, 0,5-1 l týdně“, „více neţ 1 l týdně“. U tvarohu 

a sýrů byly odpovědi rozděleny na „ ţádné“, „do 200g týdně“, „200-400g týdně“,a 

„více neţ 500g týdně“.  

Statistickou významnost měly pouze výsledky u matek, které konzumovaly 

tvaroh a výrobky z něj v mnoţství větším neţ 500g týdně (p = 0,0286). Matek 

alergiků patřilo do této skupiny 8,0 % a nealergiků 12,0 %. 

Moţné odpovědi, které se nabízely u konzumace jogurtů, byly: „ţádné“, 

„1-2 kelímky“, „3-5 kelímků“, „6 a více kelímků“ a všechny tyto odpovědi byly 

vztaţeny na týden. Ani zde jsme v ţádné skupině statistickou významnost nezjis-

tili. Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č.89-116. 
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Graf č.30: Vliv konzumace tvarohu v těhotenství na vznik alergie 
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Kromě mléčných výrobků jsme se snaţili zjistit konzumaci masa, zeleniny, 

ovoce, másla, rostlinných tuků, arašídů, umělých sladidel a ryb. Nabízené moţ-

nosti o konzumaci byly: „vůbec ne“, „méně neţ 1x týdně“, „2-5x týdně“ a „denně“. 

Statistickou významnost výsledků jsme neprokázali ani v jednom případě, 

ale hladině významnosti p 0,05 se přiblíţily hodnoty pro denní konzumaci masa 

(p = 0,0589) a denní konzumaci arašídů (p = 0,0526). V případě denní konzuma-

ce masa bylo 9,9 % matek alergiků  a 13,6 % matek nealergiků a u denní kon-

zumace arašídů matek alergiků bylo 0 % a matek nealergiků 0,9 %. Konkrétní 

údaje shrnují tabulky č.117-148. 
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Graf č.31: Vliv konzumace masa během těhotenství na vznik alergie 

1,5

14,2

74,4

9,9
12,6

71,7

13,6

2,1

0

25

50

75

vůbec ne méně neţ 1x týdně 2-5x týdně denně

výţiva - maso

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

alergici

nealergici

 

 

Graf č.32: Vliv konzumace arašídů během těhotenství na vznik alergie 
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4.15.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ve skupině astmatiků jsme statisticky významné výsledky získali pouze u 

denní konzumace ovoce, kterou nám potvrdilo 58,6% (n = 68) matek astmatiků a 

48,2% (n = 352) matek nealergiků; p = 3,74E02 a denní konzumace tvarohu – 

5,5% (n = 6) matek astmatiků a 12,0% (n = 83) matek nealergiků; p = 4,42E-02. 

Hladina významnosti u obou výsledků je p<0,05. Ostatní výsledky porovnání ma-

tek astmatiků a nealergiků statistickou významnost neměly, procentuelní zastou-

pení matek astmatiků a nealergiků byla podobná  a výsledky nejednoznačné. Ani 

v případě konzumace ryb, kdy bychom očekávali ochranný vliv díky obsahu ω-3 

mastných kyselin, se nám naše předpoklady nepotvrdily. Přesné výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách č.273-332. 

 

Graf č.33: Vliv konzumace ovoce během těhotenství na vznik astmatu u dětí 
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Graf č.34: Vliv konzumace tvarohu v těhotenství na vznik astmatu u dětí 

4,6

57,8

32,1

5,5

48

34,5

12

5,5

0

20

40

60

vůbec méně neţ 2x týdně 2-5x týdně denně

konzumace tvarohu

č
e
tn

o
s
t 
[%

]

astmatici

nealergici

 

 

Graf č.35 : Vliv konzumace ryb v těhotenství na vznik astmatu u dětí 
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4.16 Měsíc narození a porodní zralost 

K vystiţení charakteristiky porodu nás zajímal měsíc, ve kterém se dítě 

narodilo, zda se narodilo v termínu, předčasně, nebo naopak bylo přenášeno, 

porodní hmotnost, věk matky, pořadí porodu a zda se dítě narodilo císařským 

řezem. 

4.16.1 Skupina alergici / nealergici 

Na tuto otázku nám odpovědělo 2017 respondentů, tedy 98,4 % a nás za-

jímalo, zda se nám potvrdí ochranný vliv některých měsíců narození. Nejvíce dětí 

se narodilo v měsících leden, březen a duben a statisticky významné výsledky 

v oblasti rizika vzniku alergií jsme získali pouze z listopadu (p = 0,0309), ale hla-

dinám významnosti p 0,05 se blíţily také výsledky ledna  (p = 0,071) a dubna (p 

= 0,0515). 

V lednu bylo narozeno 7,6 % alergiků a 10,7 % nealergiků, v dubnu 6,9 % 

alergiků a 10,0 % nealergiků a v listopadu 9,6% alergiků a 6,3 % nealergiků. 

Přesné výsledky jednotlivých měsíců a rizika vzniku alergie jsou uvedeny 

v tabulkách 149-160. 

 

Graf č.36: Vliv měsíce narození na vznik alergie  
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4.16.2 Skupina astmatici / nealergici 

V souboru astmatiků jsme vyšší procento astmatiků neţ nealergiků proká-

zali v únoru, květnu, červnu, červenci, září a listopadu. Větší rozdíly byly zvláště 

v červnu, kde bylo 10,8% (n = 13) astmatiků a 7,1% (n = 54) nealergiků; p = 

0,146, v září to bylo 10,0% (n = 12) astmatiků a 7,7% (n = 59) nealergiků; p = 

0,391 a v měsíci listopadu 10,0% (n = 12) astmatiků a 6,3% (n = 48) nealergiků; 

p = 0,131. 

Niţší procentuelní zastoupení astmatiků  neţ nealergiků jsme zjistili v mě-

sících leden, březen, duben a prosinec. Narození v lednu uvedlo 6,7% (n = 8) 

matek astmatiků, 10,6% (n = 81) matek nealergiků; p = 0,184, v březnu 11,7% (n 

= 14) matek astmatiků a 11,8% (n = 90) matek nealergiků; p = 0,975 a v dubnu 

9,2% (n = 11) matek astmatiků a 9,9% (n = 76) matek nealergiků; p = 0,793. 

V prosinci se narodilo 5% (n = 6) astatiků a 6,9% (n = 53) nealergiků; p = 0,431. 

Statistickou významnost jsme neprokázali u ţádného měsíce. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách č.345-356. 

Graf č.37: Vliv měsíce narození na vznik astmatu u dětí 
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4.17 Délka těhotenství 

 Dalším rizikovým faktorem, kterým jsme se zabývali je předčasné naro-

zení, nebo naopak narození po termínu porodu, který stanovil lékař. Odpovědi na 

tuto otázku jsme rozdělili na narození „více neţ měsíc před termínem“, „14 dní aţ 

měsíc před termínem“, „v termínu“, „déle neţ 2 týdny po termínu“. Také jsme za-

členili odpověď „správný termín nebylo moţné určit“ a tuto skupinu jsme odečetli 

od celkového počtu respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku.  

4.17.1 Skupina alergici / nealergici 

Více neţ měsíc před termínem se narodilo 2,9 % (n = 14) alergiků a 2,7 % 

(n = 20) nealergiků, 14 dní aţ měsíc před termínem 14,4 % (n = 70) alergiků a 

13,5 % (n = 98) nealergiků. V termínu se narodilo 70,2 % (n = 341) alergiků a 

75,4 % (n = 549) nealergiků. Déle neţ 2 týdny po termínu to bylo 12,6 % (n = 61) 

alergiků a 8,4 % (n = 61) nealergiků. Ve skupinách, kde byly děti nedonošené, 

nebo se narodily déle neţ 2 týdny po termínu jsme zjistili větší procento alergiků 

neţ nealergiků, ovšem statistickou významnost jsme dokázali pouze u dětí, které 

se narodily více neţ 2 týdny po termínu (p = 0,0178) a pro skupinu dětí, které se 

narodily v termínu (p = 0,0428). Výsledky vlivu délky těhotenství na vznik alergie 

uvádí tabulky č.161-164. 

 Graf č.38: Vliv termínu porodu na vznik alergie 
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4.17.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ze skupiny astmatiků se narodilo více neţ měsíc před termínem 2,6% (n = 

3) dětí, nealergiků 2,7% (n = 20); p = 0,921. 14 dní aţ měsíc před termínem to 

bylo 17,2% (n = 20) astmatiků a 13,5% (n = 98) nealergiků; p = 0,276, v termínu 

se narodilo 64,7% (n = 75) astmatiků a 75,4% (n = 549) nealergiků; p = 1,42E-

02. Porod déle neţ 2 týdny po termínu uvedlo 15,5% (n = 18) matek astmatiků a 

8,4% (n = 61) matek nealergiků; p = 1,42E-02. 

Statistickou významnost měly výsledky dětí, které se narodily v termínu 

(64,7% astmatiků :75,4% nealergiků) a dětí, které se narodily déle neţ 14 dní po 

termínu (15,5% astmatiků:8,4% nealergiků). Výsledky vlivu termínu porodu na 

vznik astmatu jsou uvedeny v tabulkách č.258-261. 

Graf č.39: Vliv termínu narození na vznik astmatu u dětí 
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4.18 Porodní hmotnost 

Dále jsme se zaměřili na sledování porodní hmotnosti dítěte vzhledem 

k rozvoji alergie. Na tuto otázku nám odpovědělo 1930 dotázaných. V dotazníku 

jsme otázku rozdělili do šesti skupin podle dosaţených kilogramů v době porodu. 

4.18.1 Skupina alergici / nealergici 

Ve skupině do 1,5 kg jsme označili 0,4% (n = 2) dětí jako alergiky, 0,4 % 

(n = 3) za nealergicky a ve skupině od 1,5 do 2,5 kg to bylo 5,6 % (n = 27) alergi-

ků a 5,6 % (n = 41) nealergiků. 58,1 % (n = 281)  alergiků a 56,5% (n = 415) nea-

lergiků jsme zařadili do skupiny 2,5-3,5 kg, 34,5 % (n = 167) alergiků, 35,8 % (n 

= 263) nealergiků do skupiny 3,5-4,5 kg. 4,5-5,5 kg uvedlo jako porodní hmotnost 

1,4 % (n = 7) alergiků, 1,6 % (n = 12) nealergiků. Ve skupině dětí, které měly při 

narození hmotnost větší neţ 5,5 kg nebyl ţádný alergik ani nealergik. Statistic-

kou významnost jsme nanalezli ani v jedné skupině.  

Podrobné údaje pro skupina alergik/nealergik uvádí tabulky č.165-169. 

 

4.18.2 Skupina astmatici / nealergici 

I ve skupině astmatiků nás zajímal moţný vliv porodní hmotnosti dětí na 

vznik astmatu. 0,9% (n = 1) astmatiků a 0,4% (n = 3) nealergiků mělo porodní 

hmotnost do 1,5 kg; p = 0,502, 1,5 kg-2,5 kg nám v dotazníku uvedlo 5,2% (n = 

6) astmatiků a 5,6 % (n = 41) nealergiků; p = 0,872, 2,5-3,5 kg mělo 56,5% (n = 

415) nealergiků a 59,1% (n = 68) astmatiků; p = 0,602. 3,5-4,5 kg uvedlo 33,9% 

(n = 39) astmatiků a 35,8% (n = 263) nealergiků; p = 0,690 a 4,5-5,5 kg mělo 

0,9% (n = 1) astmatiků a 1,6% (n = 12) nealergiků; p = 0,534. Výsledky uvádí 

tabulky č. 262-266. 
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4.19 Věk matky při porodu 

Také nás zajímal věk matky při porodu dítěte, protoţe i tento faktor by 

mohl být jedním z těch, kteří ovlivňují vznik alergických onemocnění. 

4.19.1 Skupina alergici / nealergici 

Na tuto otázku nám odpovědělo 1994 respondentů, tedy 97,27 %. Moţné 

odpovědi jsme rozdělili na 7 skupin podle věku. Ve skupině matek, kterým bylo 

při porodu 14-18 let jsme označili 6,6 % (n = 33) matek alergiků a 3,9 % (n = 29) 

nealergiků. Tento rozdíl se nám potvrdil jako statisticky významný (p = 0,0298). 

U ostatních výsledků nám statistickou významnost neprokázali a shrnují je tabul-

ky č.170-175.  

Graf č.40: Vyjádření vlivu věku matky při porodu na vznik alergie u dětí 
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4.19.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ve skupině astmatiků nás také zajímal věk matky jako moţný rizikový fak-

tor a statisticky významný byl pouze poměr matek astmatiků (9,2%, n = 11) 

k matkám nealergiků (3,9%, n = 29); p = 1,01E-02, kterým bylo při porodu 14-18 

let. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulkách č.267-272. 

Graf č.41: Vliv věku matky při porodu na vznik astmatu u dětí 
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4.20 Pořadí porodu 

Dále jsme se zabývali vlivem pořadí porodu na rozvoj alergického one-

mocnění u dítěte. Na tento dotaz nám odpovědělo 1957 respondentů, kteří vybí-

rali ze 4 nabízených moţností. 

4.20.1 Skupina alergici / nealergici 

57,6 % (n = 283) alergiků a 48,1 % (357) nealergiků se narodilo matkám, 

které rodily poprvé, 33,0 % (n = 162) alergiků a 36,7 % (n = 272) nealergiků se 

narodilo v pořadí druhým porodem. Mezi dětmi, které se narodily 3. porodem 

jsme označili 7,9 % (n = 39) jako alergiky a 12,4 % (n = 92) jako nealergiky. 

V poslední skupině (4. a další porod) bylo 1,4 % (n = 7) alergiků a 2,8 % (n = 21) 

nealergiků. Výsledky potvrdily hypotézu, ţe výskyt alergie s násobným porodem 
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klesá. 1. porodem se narodilo 57,6 %, 2. porodem 33,0 %, 3. porodem 7,9% a 4. 

a dalším porodem 1,4% alergiků. Statistickou významnost jsme dokázali u skupi-

ny dětí, které se narodily prvním porodem (p = 0,0011) a u dětí, které se narodily 

porodem třetím (p = 0,0129). Podrobné výsledky skupin alergici/nealergici jsou 

uvedeny v tabulkách č.176-179. 

Graf č.42: Vyjádření vlivu pořadí porodu na rozvoj alergie 
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4.20.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ve skupině astmatiků se jich 1. porodem narodilo 57,6% (n = 68) oproti 

48,1% (n = 357); p = 5,79E-02. 2. porodem se narodilo 33,9% (n = 40) astmatiků 

a 36,7% (n = 272) nealergiků; p = 0,563, 3. porodem 7,6% (n = 9) astmatiků a 

12,4% (n = 92); p = 0,135 a 4. porodem 0,8% (n = 1) astmatiků a 2,8% (n = 21) 

nealergiků; p = 0,205. Statistickou významnost jsme neprokázali ani u jednoho 

z výsledků. Podrobná data uvádí tabulky č.219-222. 
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Graf č.43: Vliv pořadí porodu na vznik astmatu u dětí 
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4.21 Císařský řez 

Vzhledem ke studiím, které uvádí jako velmi rizikový faktor porod císař-

ským řezem, i my jsme tento dotaz zařadili do našeho dotazníku. Odpovědělo 

nám na něj kladně 175 dotazovaných, coţ je 8,5 % ze všech vrácených dotazní-

ků. 

4.21.1 Skupina alergici / nealergici 

10,1% (n = 52) jsme označily jako alergiky jasné a 7,3 % (n = 56) jako ne-

alergiky jasné, ale statistickou významnost se nám u tohoto výsledku nepodařilo 

potvrdit (p =  0,0815). Výsledky uvádí tabulka č.180. 
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Graf č.44: Vyjádření vlivu porodu císařským řezem na vznik alergie 
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4.21.2 Skupina astmatici / nealergici 

Císařským řezem nám rodiče potvrdili narození u 9,8% (n = 11) astmatiků 

a 7,3% (n = 56) nealergiků. Hladina významnosti u tohoto výsledku byla 0,354. 

Procento astmatiků  je tedy o 2,5% vyšší neţ nealergiků. Výsledky pro charakte-

ristiku astmatici/nealergici uvádí tabulka č.223. 

Graf č.45: Vliv porodu císařským řezem na vznik astmatu u dětí 
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4.22 Počet sourozenců 

Ve výše uvedených studiích se uvádí ochranný vliv starších sourozenců 

na rozvoj alergie (astmatu) u dětí, tak i nás zajímalo, zda se nám tento vliv potvr-

dí.  Snaţili jsme se zjistit, kolik sourozenců starších a kolik mladších sledované 

děti měly.  

4.22.1 Starší sourozenci 

4.22.1.1 Skupina alergici / nealergici 

Alespoň jednoho staršího sourozence nám uvedlo 284 dotázaných, tedy 

25,1 % z 1132 respondentů, kteří nám na tuto otázku odpověděli. Alespoň jed-

noho staršího sourozence z tohoto počtu uvedlo 26,4 % (n = 75) dětí, které jsme 

označili jako alergiky jasné a 35,6 % (n = 101) dětí, které jsme označili jako nea-

lergiky jasné (p = 0,0183). Jednoho staršího sourozence uvedlo 21,3 % (n = 67) 

alergiků a 21,5 % (n = 89) nealergiků, 2 sourozence starší 2,2 % (n = 7) alergiků 

a 2,4 % (n = 10) nealergiků. Tři starší sourozence uvedlo 0,3 % (n = 1) alergiků a 

0,5 % (n = 2) nealergiků. Více starších sourozenců neuvedl ani jeden alergik či 

nealergik. Statistickou významnost nepotvrdil ani jeden z výsledků. Výsledky vli-

vu starších sourozenců jsou uvedeny v tabulkách č.186-189. 

4.22.1.2 Skupina astmatici / nealergici 

Ta samá kritéria jsme sledovali ve skupinách astmatik/nealergik. Na otáz-

ku staršího sourozence odpovědělo 75 matek astmatiků a 414 matek nealergiků. 

Ţádného staršího sourozence  nám označilo 81,3% (n = 61) matek astmatiků a 

75,6% (n = 313) matek nealergiků; p = 0,282, jednoho  13,3% (n = 10) matek 

astmatiků a 21,5% (n = 89) matek nealergiků; p = 0,405 a dva  4,0% (n = 3) ma-

tek astmatiků a 2,4% (n = 10) matek nealergiků; p = 0,433. Tři starší sourozence 

mělo 1,3% (n = 1) astmatiků a 0,5% (n = 4) nealergiků; p = 386. Výsledky shrnují 

tabulky č.383-386. 
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Graf č.46: Vyjádření vlivu starších sourozenců na vznik alergie 
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Graf č.47: Vliv počtu starších sourozenců na vznik astmatu u dětí 
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4.22.2 Mladší sourozenci 

4.22.2.1 Skupina alergici / nealergici    

Na otázku mladšího sourozence nám odpovědělo 1674 respondentů a 

alespoň jednoho mladšího sourozence uvedlo 1011 , tedy 60,4 %. Z tohoto sou-

boru jsme 21,7 % (n = 219) dětí označili jako alergiky jasné a 38,9 % (n = 393) 

jako nealergiky jasné s hladinou významnosti p = 4E-17. 

Jednoho mladšího sourozence uvedlo 40,2 % (n = 171) alergiků  a 44,4 % 

(n = 282) nealergiků, dva mladší sourozence 8,9 % (n = 38) alergiků a 14,0 % (n 

= 89) nealergiků , tři mĺadší sourozence 0,9 % (n = 4) alergiků a 1,6 % (n = 10) 

nealergiků a více neţ tři 1,4 %  (n = 6) alergiků a 1,9 % (n = 12) nealergiků. Sta-

tistickou významnost  jsme dokázali pouze pro skupinu dětí, která nemá ţádného 

mladšího sourozence ( p = 0,0008; 48,5 % alergiků a 37,1 % nealergiků) a pro 

skupinu dětí, které mají 2 mladší sourozence (p = 0,0127).Přesné výsledky cha-

rakteristiky alergik/nealergik uvádí tabulky č.181-185. 

Graf č.48: Vyjádření vlivu mladších sourozenců na vznik alergie 
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4.22.2.2 Skupina astmatici / nealergici 

Také ve skupinách astmatik/nealergik jsme se zajímali o počet mladších 

sourozenců jako moţného „ochranného“ faktoru na vznik astmatu u dětí. Ţádné-

ho mladšího sourozence nám potvrdilo 49,0% (n = 51) matek astmatiků a 38,1% 

(n = 242) matek nealergiků; p = 3,47E-02, jednoho mladšího sourozence 40,4% 

(n = 42) matek astmatiků a 44,4% (n = 282) matek nealergiků; p = 0,443, dva 

sourozence 9,6% (n = 10) matek astmatiků a 14,0% (n = 89) matek nealergiků; p 

= 0,222. Tři mladší sourozence mělo v době narození 1,6% (n = 10) nealergiků a 

ţádný astmatik; p = 0,798 a více neţ tři sourozence 1,0% (n = 1) astmatiků a 

1,9% (n = 12) nealergiků; p = 0,504. Podrobné informace jsou uvedeny v tabul-

kách č.378-382. 

Graf č.49: Vliv počtu mladších sourozenců na vznik astmatu u dětí  
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4.23 Léčba 

Jedna z dalších otázek, na které jsme se rodičů ptali, byly léky, které dítě 

uţívalo nebo uţívá. Název léků měli rodiče vyplnit sami. My jsme se v souvislosti 

se sledovanými astmatickými problémy zaměřili na perorální kortikoidní léčbu, 

kterou uvedlo 49 rodičů dětí, které jsme dle výše uvedených kritérií označili za 

astmatiky. Nekortikoidní léčbu mělo uvedenou 51 rodičů astmatiků a 20 rodičů, 

jejichţ děti za astmatiky (dle vyplnění dotazníků) povaţujeme, ţádnou léčbu ne-

uvedlo. Soubor všech astmatiků zahrnoval 122 dětí. Antihistaminika uvedlo 80 

rodičů astmatiků, sympatomimetika 69 a imunomodulující látky 8 rodičů astma-

tických dětí. 
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55  DDIISSKKUUSSEE  

5.1 Hodnocené faktory 

Z řady potenciálních predisponujících faktorů sledovaných v dotazníkové 

studii jsme se v této práci zaměřili na okolnosti související s těhotenstvím a poro-

dem probanda. 

5.2 Rizikové těhotenství 

Statisticky významné výsledky jsme prokázali ve skupině, kde byly matky 

na rizikovém těhotenství 7–8 měsíců. V této skupině bylo 19,6 % alergiků a 12,7 

% nealergiků a to se statistickou významností p = 0,0015. Podle získaných vý-

sledků můţeme říci, ţe procento alergických dětí s rostoucím počtem měsíců 

rizikového těhotenství také stoupalo a ve skupině matek, které nebyly na riziko-

vém těhotenství bylo více nealergiků (62,9 %) neţ alergiků (57,9 %). Statistickou 

významnost však tyto výsledky neměly (p = 0,0938). 

Ve skupině astmatiků jsme statistickou významnost výsledků prokázali také 

pouze u rizikového těhotenství trvajícího 7-8 měsíců. Matek astmatiků bylo 

20,4% a nealergiků 12,7%; p = 3,36E-02. U rizikového  těhotenství trvajícího od 

jednoho do šesti měsíců byly výsledky nevýrazné, ačkoli pokud matky na riziko-

vém těhotenství nebyly, 56,3% jejich dětí byly astmatici a 62,9% nealergici. 

Při porovnání skupin alergici a astmatici jsme mezi těmito skupinami nenašli 

výraznější rozdíly v incidenci těchto onemocnění v souvislosti s délkou rizikového 

těhotenství matky. V obou skupinách jsme potvrdili rizikový vliv rizikového těho-

tenství trvajícího 7-8 měsíců. Předpokládáme, ţe rizikové těhotenství představuje 

výraznou změnu v reţimu matky, především sníţenou fyzickou aktivitu a větší 

izolovanost během pracovní neschopnosti. V neposlední řadě nelze opominout 

vyšší psychickou zátěţ ţen, které se více obávají o svůj plod. Jak se zdá, těho-

tenství proţívané s minimálními změnami představuje faktor chránící dítě před 

alergií, tedy i astmatem. V literatuře zatím vliv délky rizikového těhotenství na 

vznik astmatu u dětí popisován není, naše pozorování je tedy prvotní. 
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5.3 Váhový přírůstek matky během těhotenství 

Tato otázka byla v našem dotazníku rozdělena na 6 kategorií („ţádný“, „0–7 

kg“, „8–11 kg“, „12–13 kg“, „14–18 kg“, „19 a více“) a ani v jedné jsme významné 

rozdíly nepotvrdily. Procentuální zastoupení alergiků a nealergiků u matek 

s danými přírůstky se téměř shodovalo, pouze ve skupině matek, které přibraly 

v těhotenství 8-11 kg byl o něco výraznější rozdíl mezi alergiky (33,6 %) a nea-

lergiky (37,7 %), ovšem statistickou významnost jsme nepotvrdili (p = 0,1363). 

Zdá se tedy, ţe hmotnostní změny matky během těhotenství se nepromítají do 

atopického statutu dítěte. 

Ani při porovnání váhového přírůstku matek astmatiků a matek nealergiků 

jsme podstatné rozdíly nenalezli a statistickou významnost výsledků jsme také 

nepotvrdili. 

Vyšší procentuelní zastoupení matek astmatiků neţ nealergiků jsme zjistili 

pouze u skupin, kde měly matky nulový váhový přírůstek (matek astmatiků bylo 

1,7% a nealergiků 0,9%), dále 1-7 kg (matek astmatiků bylo 16,7% a nealergiků 

12,6%) a matek, které přibraly během těhotenství 19 a více kilogramů (matek 

astmatiků : 13,3%, matek nealergiků : 10,9%). Tyto výsledky by vedly k závěru, 

ţe nízký i vysoký váhový přírůstek můţe vnášet určité riziko do astmatického 

charakteru dítěte. Statisticky významné tyto výsledky nebyly, ale skutečnost by 

částečně potvrzovala teorii o předčasném porodu nebo o přenášených dětech; 

viz kap.5.17. 

5.4 Hmotnost před otěhotněním 

Ani u této otázky jsme nezjistili ţádné významné rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami matek, pouze ve skupině matek, které váţily před otěhotněním  65 -69 

kg byla statistická významnost p = 0,0796 a blíţila se tedy hladině významnosti p 

= 0,05. V této skupině bylo 8,7 % alergiků a 11,8 % nealergiků.  

Ve skupině astmatiků jsme také ţádné významné výsledky nezískali. Na 

rozdíl od skupiny alergiků, kde se hladině statistické významnosti p<0,05 blíţí 

rozdíl mezi matkami alergiků a nealergiků, které váţily 65-69 kg, ve skupině ast-

matiků je výraznější rozdíl (p = 0,0585) mezi matkami, které váţily před otěhot-

něním 70-74 kg. 
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5.5 Horečnaté onemocnění 

Výraznější rozdíly mezi alergiky a nealergiky jsme zjistili, pokud matky uvá-

děly horečnaté onemocnění během 1. trimestru a 2. trimestru. Mezi matkami, 

které měly horečnaté onemocnění v 1. trimestru bylo 7,2 % matek alergiků a 1,8 

% matek nealergiků (p = 2E-06) a ve 2. trimestru 7,9 % matek alergiků a 5,0 % 

matek nealergiků (p = 0,0297).  

Procento alergických dětí mezi matkami, které prodělaly horečnaté one-

mocnění ve 3. trimestru bylo také vyšší, ale statistická hladina významnosti neby-

la niţší ani rovna 0,05 (p = 0,7787) 

Z těchto výsledků je zřejmé, ţe horečnaté onemocnění v kterémkoli trimest-

ru, ale hlavně v prvním a druhém, můţe být rizikovým faktorem vzniku alergické-

ho onemocnění u dítěte. 

Při sledování vlivu prodělaného horečnatého onemocnění během těhoten-

ství na vznik astmatu u dítěte jsme statisticky významné výsledky zjistili v 1. a 2. 

trimestru. Horečnaté onemocnění v 1. trimestru uvedlo 12,5% matek astmatiků a 

1,8% matek nealergiků; p = 1,99E-09, v 2. trimestru 12,5% matek astmatiků a 

5,0% nealergiků; p = 1,62E-03. Ve 3. trimestru výsledky statistickou významnost 

neměly, ačkoliv matek astmatiků, které horečnaté onemocnění prodělaly bylo 

2,7% a matek nealergiků 2,1% - tedy opět méně. Z těchto výsledků je zřejmé, ţe 

i pro vznik astmatu u dětí můţe být horečnaté onemocnění matky rizikovým fak-

torem a to zejména v prvních měsících těhotenství. 

Ve skupině alergiků i astmatiků jsme tedy potvrdili rizikový vliv horečnatého 

onemocnění během 1. i 2. trimestru gravidity. Pro obě skupiny bylo statisticky 

vyšší procento alergiků (astmatiků) neţ nealergiků. Pro 3. trimestr výsledky sta-

tistickou významnost neměly, ale procentuelní zastoupení alergických (astmatic-

kých) dětí, jejichţ matky prodělaly v tomto období horečnaté onemocnění, bylo 

vyšší neţ dětí nealergických. 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, počty T-lymfocytů postupně stoupají od 15. a 16. 

týdne těhotenství a toto období by mohlo tedy být také citlivé na imunologické 

změny v těle matky, u které fyziologicky převaţuje během těhotenství  TH2 typ 

imunologické odpovědi. Kdyţ budeme předpokládat, ţe horečka byla následkem 

setkáním těla matky s infekčním agens, mohlo dojít k další stimulaci TH2 odpo-

vědi, jeţ mohla následně ovlivnit také plod. Na druhou stranu nelze uvedené vý-
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sledky přeceňovat, neboť je třeba předpokládat, ţe matky alergických dětí více 

„zpytovaly svědomí“ a horečku chápanou většinou jako negativní jev si vybavily 

snadněji neţ matky dětí bez zdravotních problémů typu alergie. (podle Šedivá, 

Bartůňková,2006) 

5.6 Ekzém 

V prvních dvou trimestrech jsme zjistili statisticky významné rozdíly mezi 

počtem alergických a nealergických dětí, jejichţ matky měly v období těhotenství 

ekzém. Počet alergiků v 1. trimestru byl o 2,4 % vyšší neţ nealergiků (p = 

0,0007), ve 2. trimestru o 3,0 % (p = 0,0006) a ve 3. trimestru bylo o 1,4 % aler-

giků více neţ nealergiků (p = 0,0982). Z těchto výsledků můţeme výskyt ekzému 

během těhotenství označit jako další rizikový faktor (zejména v 1. a 2. trimestru).  

Při charakteristice skupin astmatik/nealergik nám vyšlo ve všech trimestrech 

mezi matkami, které uvedly, ţe trpěly ekzémem, vyšší procento matek astmatiků 

neţ nealergiků a pro všechny trimestry nám výsledky vyšly statisticky významné. 

Pro 1. trimestr p = 2,95E-05, 2. trimestr p = 2,06E-06 a 3. trimestr p = 2,59E-03. 

Výskyt ekzému u matky v průběhu těhotenství jsme tedy označili za další rizikový 

faktor pro vznik astmatu pro jejich děti.  

Pro obě skupiny – alergiků i astmatiků – jsme zjistili vyšší procento alergiků 

(astmatiků) neţ nealergiků a statistickou významnost měly ve skupině alergiků 

hodnoty v 1. a 2. trimestru a ve skupině astmatiků  ve všech třech trimestrech. 

Ekzém v těhotenství je příznakem převahy TH2 větve imunitní odezvy a lze 

předpokládat její dopad na vyvíjející se plod, konkrétní výsledky vlivu ekzematic-

kého onemocnění matky na rozvoj astmatického onemocnění u dítěte nejsou ve 

světových studiích uvedeny. 

5.7 Urologický zánět 

Urologický zánět během alespoň jednoho trimestru uvedlo 87 matek (4,2 

%). Z tohoto souboru 4 matky měly urologický zánět ve všech třech trimestrech a 

třem z nich se narodil alergik (p = 0,0285). V 1., 2. i 3. trimestru jsme dokázali 

statistickou významnost výsledků. Procento alergiků v 1. trimestru bylo o 1,6 % 

vyšší (p = 0,0423), ve 2. trimestru o 1,4 % (p = 0,0405) a ve 3. trimestru o 1,1 % 

vyšší (p = 0,0214). 
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Pro všechny trimestry nám vyšlo vyšší procento matek astmatiků neţ matek 

nealergiků a u všech těchto výsledků jsme prokázali statistickou významnost 

p<0,05. V 1. trimestru bylo 4,5% matek astmatiků : 1,3% nealergiků; p = 1,61E-

02. ‚V 2. trimestru 3,6% matek astmatiků : 0,9% matek nealergiků; p = 1,83E-02 

a v 3. trimestru 1,8% matek astmatiků : 0,3% matek nealergiků; p = 2,54E-02. 

Z těchto dosaţených výsledků usuzujeme, ţe prodělání urologického zánětu 

v těhotenství můţe kladně přispět k rozvoji astmatu u dětí. Ve skupině alergiků i 

astmatiků (v porovnání s nealergiky) jsme statisticky vyšší procento prokázali ve 

všech trimestrech, urologický zánět během alespoň jednoho trimestru gravidity 

tedy můţeme označit za další moţný rizikový faktor, ovšem otázkou zůstává, zda 

na rozvoji alergie nemají vyšší podíl léky, které matky mohly uţívat v souvislosti 

s tímto onemocněním. 

5.8 Gynekologický zánět 

Během alespoň jednoho trimestru uvedlo gynekologický zánět 151 matek 

(7,3 %), z nichţ 10 matek potvrdilo tento zánět ve všech trimestrech. Tři z jejich 

dětí jsme označili za alergiky a 4 za nealergiky (p = 0,6392). Statisticky význam-

né výsledky jsme nezjistili ani v jednom trimestru, ovšem ve všech trimestrech 

bylo u matek, které toto onemocnění prodělaly, vyšší procento alergiků neţ nea-

lergiků, takţe stojí za pozornost. 

Ve skupině matek astmatiků uvedlo prodělaný gynekologický zánět v 1. tri-

mestru 3,6%, ve 2. trimestru také 3,6% a v 3. trimestru opět 3,6%. Pouze jedna 

matka astmatika uvedla tento zánět během všech trimestrů. Statistickou vý-

znamnost těchto výsledků, v porovnání s počtem matek nealergiků, které také 

gynekologický zánět uvedly, jsme neprokázali. Počet matek astmatiků je ale ve 

všech trimestrech vyšší. Tyto výsledky tedy také za pozornost určitě stojí. 

V obou skupinách (alergiků i astmatiků) jsme statistickou významnost zís-

kaných výsledků nepotvrdili, v obou skupinách však procento alergiků a astmati-

ků bylo vyšší neţ nealergiků a to ve všech trimestrech. 

Porovnat naše výsledky se závěry jiných studiích jsme opět nemohli, proto-

ţe takové studie, které by uváděly vliv prodělaného gynekologického či urologic-

kého zánětu během těhotenství, jsme neobjevili. 
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5.9 Kontakt se zvířaty 

Denní kontakt s domácími a hospodářskými zvířaty jsme zařadili, protoţe 

jsme očekávali jeho ochranný vliv na rozvoj alergie a to zejména na podkladě 

hygienické hypotézy. 

Ačkoli nám podle odpovědí u matek s kontakty se zvířaty vyšlo vyšší pro-

cento nealergiků neţ alergiků (cca o 1% u domácích a 2% u hospodářských zví-

řat), statisticky nebyly rozdíly významné. 

Pro astmatické děti jsme statisticky významné rozdíly nepotvrdili v ţádném 

trimestru u kontaktu s domácími ani hospodářskými zvířaty. Pokud jsme se za-

měřili na matky, které uvedly denní kontakt s domácími nebo hospodářskými zví-

řaty po celou dobu těhotenství, vyšlo nám procento matek nealergiků vyšší neţ 

astmatiků. Statistickou významnost tyto výsledky také neměly. 

Procento rodičů alergických dětí, které uvedlo denní kontakt 

s hospodářskými nebo domácími zvířaty, bylo ve všech trimestrech niţší neţ 

procento rodičů dětí nealergických. Při porovnání skupiny astmatiků s nealergiky 

se tyto rozdíly vyrovnávají a denní kontakt s domácími zvířaty v 1. trimestru 

uvedlo dokonce vyšší procento rodičů astmatiků neţ nealergiků.   

 Znamená to, kontakt se zvířaty během těhotenství nemá zřetelný ochranný 

vliv na dítě, nemá ovšem ani vliv negativní, takţe kontaktu se zvířaty během tě-

hotenství se není třeba obávat (s vědomím např. rizika toxoplazmózy nebo liste-

riózy) 

5.10 Kouření 

Ačkoli se dnes kouření matek během těhotenství povaţuje za jeden 

z rizikových faktorů (Henderson et al., 2001), naše výsledky toto riziko statisticky 

nepotvrdily. V 1. trimestru bylo matek, které kouřily více neţ pět cigaret denně 

zjištěno 3,7 % (76). Ze skupiny alergiků jsme sem zařadili 3,9 % dětí těchto ma-

tek a 2,9 % ze skupiny nealergiků. U matek, které kouřily více neţ pět cigaret 

během 2. a 3. trimestru nám ovšem procentuální zastoupení alergiků vyšlo 1,9 % 

a nealergiků 2,2 %.  

Ve skupině matek astmatiků kouření více neţ 5 cigaret v 1. trimestru uvedlo 

3,6%, ve 2. trimestru 1,8% a ve 3. trimestru 0,9%. Opět jsme tyto výsledky po-

rovnali s počtem matek nealergiků, které také kouřily. V 1. trimestru to bylo 2,9%, 
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ve 2. trimestru 2,2% a ve 3. trimestru 2,2% matek nealergiků. Statistickou vý-

znamnost také neměly hodnoty ţádného trimestru. 

Pro obě skupiny (alergiků i astmatiků) v porovnání se skupinou nealergiků  

jsme statisticky významné výsledky nezjistili a jednotlivé trimestry jsou výsledko-

vě nejednoznačné. Matky, které kouřily během 1. trimestru více neţ 5 cigaret, 

mají vyšší procento alergických potomků. Totéţ jsme ovšem neprokázali pro 2. a 

3. trimestr. Statistickou významnost tyto výsledky sice nemají, ovšem studie, kte-

ré popisují kouření jako rizikový faktor pro vznik astmatu ( Lanero et al., 2006; 

Mursay et al., 2004; Gilliland et al. , 2001) potvrdit nemůţeme; viz. kap. 2.6.2.4. 

V současné době, kdy je všeobecně prezentováno kouření jako velmi ne-

vhodné v době těhotenství, je moţným důvodem těchto výsledků to, ţe matky 

vědomy si své „viny“ na zhoršeném zdraví dítěte neodpovídaly upřímně, coţ platí 

patrně více pro matky alergiků a astmatiků neţ zdravých dětí. 

5.11 Antibiotika 

Ve všech trimestrech gravidity jsme potvrdili uţívání antibiotik jako moţný 

faktor související s rozvojem alergického onemocnění u dětí. 

V 1. trimestru významně více (96,8%) matek nealergiků neţ matek alergiků 

(91%) neuţívalo vůbec antibiotika (p = 0,0004). Jednu kůru prodělalo 6,8 % ma-

tek alergiků a 3,2 % matek nealergiků (p = 0,0086) a 2-4 kůry pak 1,3 % matek 

alergiků a 0 % matek nealergiků (p = 0,0062).  

Ve 2. trimestru se statistická významnost (p = 0,0158) opět potvrdila u sku-

piny, která antibiotika neuţívala (91,3% alergiků vs. 95,1 % nealergiků), i u ma-

tek, které uţívaly 2–4 kůry antibiotik a to s hladinou významnosti p = 0,0122 (1,5 

% alergiků resp. 0,2 % nealergiků). V ostatních skupinách bylo sice procento 

alergiků vyšší neţ nealergiků, statistickou významnost jsme však nedokázali. 

Více alergiků se narodilo i matkám, které uţívaly antibiotika i ve 3. trimestru, 

významné rozdíly byly v případě uţívání 2-4 ×;  p = 0,0771 (0,5 % alergiků a 0,0 

% nealergiků).  

Dalším sledovaným jevem byl vliv uţívání antibiotik během těhotenství na 

vznik astmatu u dětí. Opět nás zajímali jednotlivé trimestry. 

Ve skupině matek, které antibiotika v 1. trimestru neuţívaly, jsme označili 

87,5% za matky astmatiků a 96,8% za matky nealergiků. Pokud prodělaly jednu 
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antibiotickou kůru, patřily do skupiny, kde bylo 10,4% astmatiků a 3,2% matek 

nealergiků. 2-4 léčebné kůry uvedlo 2,1% matek astmatiků a ţádná matka nea-

lergika. Statistickou významnost měly výsledky ve všech těchto skupinách. 

Ve 2. trimestru neuţívalo antibiotika 89,1% matek astmatiků a 95,1% matek 

nealergiků, jednu léčebnou kůru prodělalo 7,6% matek astmatiků a 4,5% matek 

nealergiků. 2-4 kůry uvedlo 2,2% matek astmatiků a 0,2% matek nealergiků a 

více léčebných kůr 1,1% matek astmatiků a 0,2% matek nealergiků. Statisticky 

významné výsledky měl rozdíl mezi počtem matek astmatiků a nealergiků, které 

neuţívaly antibiotika (p = 2,02E-02) a uţívaly antibiotika ve 2-4 kůrách (p = 

6,51E-03) 

93,3% matek astmatiků a 97,1% matek nealergiků antibiotika ve 3. trimestru 

neuţívalo, 1 kůru uvedlo 4,5% matek astmatiků a 2,5% matek nealergiků, 2-4 

kůry 2,2% matek astmatiků a ţádná matka nealergika. Více léčebných kůr potvr-

dilo 0,3% matek nealergiků a ţádná matka astmatika. Statisticky významné byly 

opět výsledky u matek, které prodělaly 2-4 léčebné kůry (p = 2,53E-04) a hladině 

významnosti p<0,05  se blíţí také skupina matek, které antibiotika neuţívaly (p = 

5,85E-02). 

Souhrnem můţeme říci, ţe uţívání antibiotik v těhotenství můţe být riziko-

vým faktorem pro rozvoj astmatu u dětí. 

V 1. i 2. trimestru jsme prokázali statisticky významně vyšší procento nea-

lergických dětí, pokud jejich matky antibiotika neuţívaly. Ve 3. trimestru bylo pro-

cento matek nealergiků také vyšší neţ astmatiků a výsledek se statistické vý-

znamnosti velmi  blíţil (p = 5,82E-02). Pokud matky uţívaly antibiotika v jedné 

léčebné kůře, procento astmatických dětí bylo ve všech trimestrech  vyšší neţ 

neţ nealergických. Statistickou významnost jsme ale prokázali pouze v 1. trimes-

tru (p = 1,06E-03). Pokud matky prodělaly 2-4 léčebné kůry, procento astmatiků 

bylo také vyšší neţ nealergiků. Významnost jsme prokázali u dat v 1. trimestru (p 

= 4,22E-04) i 2. trimestru (p = 6,54E-03). Při uţívání více léčebných kůr jsme 

statisticky významné výsledky nezjistili. Pro zvýšení rozdílu mezi jednotlivými 

skupinami matek by bylo pravděpodobně potřeba rozsáhlejší soubory. 

Při porovnávání matek alergiků a astmatiků jsme dospěli k následujícím vý-

sledkům. Pokud matky antibiotika neuţívaly, ve všech trimestrech nám vyšlo sta-

tisticky vyšší procento matek nealergiků neţ alergiků nebo astmatiků. Pokud 
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ovšem matky antibiotickou kůru alespoň jednu prodělaly, zjistili jsme procentuál-

ně vyšší zastoupení alergiků nebo astmatiků mezi jejich dětmi. 

 Vysvětlit tento fakt je moţno několika způsoby. Na jedné straně můţe být 

aplikace ATB důsledkem vyšší náchylnosti matky k infekcím. Na druhé straně 

můţe podání ATB zasáhnout do mikrobiálního osídlení těla matky nebo před-

časně ukončit imunitní děj během infekce, oba tyto efekty ATB mohou negativně 

zapůsobit na vývoj imunitních funkcí plodu. Potvrzujeme tedy výsledky jiné studie 

(Novotná, 2005). 

5.12 Paracetamol 

Snaţili jsme se porovnat vliv uţívání léků s obsahem paracetamolu během 

těhotenství na počet alergiků, astmatiků a nealergiků v námi sledované skupině 

dětí. 

Ve všech trimestrech jsme dokázali méně alergických dětí u matek, které 

neuţívaly paracetamol. Pro 1. trimestr p = 0,0021 (85,2 % matek alergiků a 91,7 

% matek nealergiků), 2. trimestr p = 0,0006 (81,2 % matek alergiků a 89,1 % ma-

tek nealergiků) a 3. trimestr p = 0,0005 (86,2 % matek alergiků a 93,1 % matek 

nealergiků. Zastoupení nealergiků, jejichţ matky neuţívaly paracetamol, je 

v průměru o 7,1 % vyšší neţ alergiků. 

Méně neţ jedno balení léků s paracetamolem uvedlo v 1. trimestru 13,9 % 

matek alergiků a 8,3 % matek nealergiků (p = 0,0069), ve 2. trimestru 18,0 % 

matek alergiků a 10,5 % matek nealergiků (p = 0,0011). Ve 3. trimestru to bylo 

13,0 % matek alergiků a 6,5 % matek nealergiků (p = 0,0009). Statisticky vý-

znamné rozdíly se tedy potvrdily ve všech trimestrech. Matek alergiků, které uţí-

valy během těhotenství méně neţ jedno balení léků s obsahem paracetamolu 

jsme zjistili v průměru o 6,5 % více. 

Pro 2–4 balení těchto léků uţívaných ěběhem jednotlivých trimestrů jsme 

statisticky významné výsledky našli pouze v 1. trimestru (p = 0,0265). Matek 

alergiků (0,9 %) jsme opět zjistili více neţ matek nealergiků (0,0%). Ve 2. a 3. 

trimestru bylo matek alergiků ve srovnání s nealergiky také více, ale statistickou 

významnost jsme nedokázali.  

Při porovnávání matek astmatiků a nealergiků jsme ve všech trimestrech 

prokázali menší procento matek astmatických dětí, pokud neuţívaly léky 
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s obsahem paracetamolu a ve všech případech tyto výsledky měly statistickou 

významnost . Pro 1. trimestr p = 3,47E-02, 2. trimestr p = 2,28E-02 a 3. trimestr p 

= 1,46E-03. 

Méně neţ jedno balení léků s paracetamolem uvedlo v 1. trimestru 14,3% 

matek astmatiků a 8,3% matek nealergiků, ve 2. trimestru 18,2% matek astmati-

ků a 10,5% matek nealergiků (p = 3,5E-02) a 3. trimestru  13,5% matek astmati-

ků a 6,5% matek nealergiků (p = 2,03E-03). 

2-4 balení jsme v 1. trimestru zaznamenali u 1,2% matek astmatiků a 0% 

matek nealergiků (p = 8,78E-03), ve 2. trimestru 1,1% matek astmatiků a 0,3% 

matek nealergiků (p = 3,01E-01) a ve 3. trimestru 3,4% matek astmatiků a 0,4% 

matek nealergiků (p = 2,34E-03)  

Při pozorování obou skupin – alergici/nealergici a astmatici/nealergici – 

jsme dospěli k podobným výsledkům. Uţíváním antibiotik v kterémkoli trimestru 

těhotenství roste riziko vzniku alergie (resp. astmatu) u dětí. Z těchto výsledků 

můţeme uţívání léků s obsahem paracetamolu označit také jako rizikový faktor, 

čímţ můţeme potvrdit výsledky podobné jako Shaheen at al. (2005), jehoţ vý-

sledky jsou uvedeny v teoretické části této práce; viz. kap. 2.4.2.3.1. Pokud tedy 

matka nemusí tyto léky uţívat, měla by volit raději alternativní metody ke sníţení 

teploty nebo odstranění bolesti. 

5.13 Zvracení 

Další charakteristikou, na kterou jsme se rozhodli v dotaznících zeptat, je 

zvracení během jednotlivých trimestrů těhotenství. Významné rozdíly ve frekven-

ci zvracení jsme potvrdili ve všech trimestrech a ve všech zvracely častěji matky 

alergiků neţ nealergiků. 

V 1. trimestru zvracelo 46,5 % matek alergiků a 37,5 % matek nealergiků (p 

= 0,0024), ve 2. trimestru 29,4 % matek alergiků a 15,9 % matek nealergiků (p = 

2E-06) a ve 3. trimestru 11,6 % matek alergiků a 4,8 % matek nealergiků (p = 

0,0002). Zvlášť ve druhém trimestru se výsledky výrazně lišily (p = 2E-06). 

U zvracení, které vyvolávaly vůně a pachy nám vyšlo ve všech trimestrech 

vyšší zastoupení matek alergiků neţ nealergiků. Statistickou významnost jsme 

dokázali pouze pro 1. a 2. trimestr, kde zvracení po čichovém vjemu uvedlo pro 
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1. trimestr 17,8 % matek alergiků a 11,4 % matek nealergiků (p = 0,0011) a pro 

2. trimestr 9,3 % matek alergiků a 5,5 % matek nealergiků (p = 0,0088). 

Zvracení, které bylo vyvoláno chuťovými podněty nepřineslo ţádné statistic-

ky významné výsledky, ačkoli ve všech trimestrech procentuální zastoupení ma-

tek alergiků bylo vyšší neţ nealergiků. Důvodem by mohly být „změněné chutě“ 

během těhotenství, kdy bývá upřednostňována strava, na kterou „má matka prá-

vě chuť“. 

Také nás zajímalo, zda matky zvracely pouze ráno nebo nejen ráno – tedy 

v průběhu celého dne. Ačkoli nám pro všechny trimestry ranního i nejen ranního 

zvracení vyšlo ve všech skupinách vyšší procento matek alergiků neţ matek 

nealergiků, statistickou významnost měly pouze výsledky celodenního zvracení 

ve 2. trimestru, kde bylo 12,8 % matek alergiků a 6,4 % matek nealergiků (p = 

0,0012). Hladině významnosti p 0,05 se blíţily i ostatní rozdíly ve frekvencích 

zvracení. 

Pro skupinu astmatiků jsme sledovali stejná kritéria. Na rozdíl od skupiny 

alergiků se nám statistická významnost výsledků sice neprokázala, ale za pozor-

nost určitě stojí , ţe téměř ve všech trimestrech,  v případě ranního i nejen ranní-

ho zvracení a nevolnosti vyvolané chuťovými podněty, procento astmatiků, je-

jichţ matky těmito problémy trpěly, bylo vyšší neţ nealergiků. 

Ranní zvracení uvedlo během celého těhotenství 0,9% matek astmatiků a 

0,8% matek nealergiků a nejen ranní zvracení 3,6% matek astmatiků a 2,6% ma-

tek nealergiků. 

Ranní zvracení v 1. trimestru potvrdilo 24,3%  matek astmatiků a 21,1% 

matek nealergiků, ve 2. trimestru 7,1% matek astmatiků a 4,5% matek nealergiků 

a v 3. trimestru 1,2% matek astmatiků a 1,8% matek nealergiků. 

Nejen ranním zavracením , tedy celodenním, trpělo 14,4% matek astmatiků 

a 12,0% matek nealergiků, ve 2. trimestru 8,3% matek astmatiků a 6,4% nealer-

giků a ve 3. trimestru 6,0% matek astmatiků a 3,5% matek nealergiků. 

V 1. trimestru nezvracelo 61,3% matek astmatiků a 66,9% matek nealergi-

ků, ve 2. trimestru 84,5% matek astmatiků a 89,1% matek nealergiků a ve 3. tri-

mestru 92,8% matek astmatiků a 94,7% matek nealergiků. 

Ani u nevolnosti, která byla vyvolána chuťovými nebo pachovými podněty  

jsme statistickou významnost výsledků neprokázali, ačkoli opět bylo zvýšené 

procento astmatiků neţ nealergiků u matek, které touto nevolností trpěly. 
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Z daných výsledků lze usoudit, ţe zvracení matky v průběhu těhotenství a 

vznik alergie u dítěte spolu mohou souviset a zvlášť důleţitý se zdá být 2. trimes-

tr, tedy doba, kdy se u plodu dotvářejí základy imunitního systému. Otázkou však 

zůstává, zda je imunita dítěte ovlivněna jako reakce na matčino zvracení, nebo 

toto zvracení je aţ sekundární (moţná obrannou) reakcí organismu matky na 

změny, ke kterým dochází při vývoji plodu. Pro děti astmatické však naše výsled-

ky úplně jednoznačné nejsou. Nelze tedy říci, ţe by zvracení matky v průběhu 

těhotenství bylo rizikovým faktorem pro pozdější vznik astmatického onemocnění 

u jejích dětí. 

Bohuţel ţádné studie, které by se tímto problémem zabývaly neexistují , 

takţe naše výsledky nemáme moţnost porovnat. 

5.14 Fyzická zátěž 

Zejména v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na „osvětu“ na téma 

zdravý ţivotní styl, se kterým souvisí i pohybová aktivita, zajímalo nás, zda mat-

ka během těhotenství nějakým způsobem změnila fyzickou zátěţ (pohybovou 

aktivitu) a zda to mělo nějaký vliv na alergický status jejího dítěte. 

Významné rozdíly byly mezi matkami alergiků, které výrazně sníţily fyzic-

kou zátěţ (19,0%) neţ matkami nealergiků (11,7 %) (p = 0,0004). Rozdíly mezi 

zastoupením matek alergiků, které zvýšily fyzickou zátěţ během těhotenství 

(3,1%) a matek nealergiků (1,5 %) statistickou významnost neměly, ale hladině 

významnosti se dost přiblíţily (p = 0,0624). 

Vzhledem k těmto výsledkům a také statistické významnosti p = 0,0007 ve 

skupině matek, které neměnily své fyzické aktivity a kde bylo zjištěno o 9,9 % 

méně matek alergiků (43,4 % matek alergiků vs. 53,3 % matek nealergiků), mů-

ţeme říci, ţe jakékoli výrazné změny fyzické zátěţe během těhotenství mohou 

přinášet určité riziko vzniku alergie u potomka. Uvedené výsledky souvisejí patr-

ně s vyšší frekvencí rizikových těhotenství u matek alergiků diskutovaných v kap. 

5.2. 

K podobným výsledkům jsme také dospěli při porovnávání matek astmatiků 

s matkami nealergiků. Nezměněnou fyzickou zátěţ uvedlo 41,5% matek astmati-

ků a 53,3% nealergiků, mírně sníţenou zátěţ 37,3% matek astmatiků a 33,5% 

nealergiků a výrazně sníţenou aktivitu 18,6% matek astmatiků a 11,7% matek 
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nealergiků. Zvýšenou aktivitu uvedlo 2,5% matek astmatiků, tedy více neţ matek 

nealergiků (1,5%). 

Pro obě skupiny - alergici/ nealergici a astmatici/ nealergici – jsme opět do-

spěli ke stejným závěrům. Výrazným sníţením či zvýšením fyzické zátěţe roste 

riziko vzniku alergického onemocnění (astmatu) u dětí. 

Z těchto sesbíraných dat nám opět vychází jako ideální v průběhu těhoten-

ství výrazně neměnit fyzickou aktivitu, pokud to samozřejmě nevyţaduje zdra-

votní stav matky nebo dítěte. Také jsme si vědomi velmi individuálního pohledu 

matek na téma fyzické zátěţe a vlivu rizikového těhotenství na sníţení aktivity 

matky, ovšem i přes tyto nedostatky se jedná o vliv, který stojí za pozornost. 

5.15 Výživa v těhotenství 

V souvislosti s výţivou matky v těhotenství můţeme konstatovat, ţe jsme 

nenašli významné vlivy potravy na alergický a astmatický status dítěte. Statistic-

ky významný ochranný faktor jsme zjistili pouze v konzumaci tvarohu v mnoţství 

větším neţ 500 g týdně (p = 0,0286; u matek alergiků 8,0 % a matek nealergiků 

12,0 %) a denní konzumaci arašídů (p = 0,0526; matek alergiků 0,0% a matek 

nealergiků 0,9 %). Hlavně ve skupině, která denně konzumovala arašídy, však 

bylo pouze 11 matek, čímţ výsledek není dost průkazný. Hladině významnosti se 

také přiblíţily výsledky u matek, které denně konzumovaly maso. Mezi nimi jsme 

našli 9,9 % matek alergiků a 13,6 % nealergiků (p = 0,0589). 

Ani při porovnávání matek astmatiků a nelaergiků jsme v oblasti výţivy ne-

našli významnější rozdíly, které by ovlivňovaly astmatický status dětí. Hladiny 

významnosti p<0,05 dosáhly pouze výsledky denní konzumace ovoce, kde bylo 

vyšší procento astmatiků (58,6%) neţ nealergiků (48,2%) a denní konzumace 

tvarohu (matek astmatiků 5,5% a matek nealergiků 12%). U vlivu ω-3 mastných 

kyselin , tedy konzumace ryb a rybích výrobků, se nám také nepodařio ochranný 

vliv prokázat. Nemůţeme tedy potvrdit výsledky, které uvedli Boyle a Tang 

(2006). Jedním z důvodů by mohly být různé dávky těchto kyselin. Boyle a Tang 

podávali matkám v těhotenství mnohem vyšší dávky ω-3 mastných kyselin ve 

formě rybího tuku. (Boyle, Tang, 2006) 

  Absence prokazatelných vlivů výţivy během těhotenství je poněkud pře-

kvapivá. Předpokládali jsme určitý ochranný vliv např. mléčných výrobků obsahu-
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jících probiotickou mikroflóru, kterou uvádí Nevoral (2005) a preventivní efekt 

podávání probiotik uvádí také Kelliomäki et al. (2001,2003). 

Zajímavé je také vyšší procento matek astmatiků neţ nealergiků, které kon-

zumovaly denně ovoce, které je zdrojem vitamínů a má antioxidační účinky. 

V dnešní době ovšem uţ je také ve velké míře chemicky ošetřeno a kaţdodenní 

konzumací tak matka předkládá plodu celé spektrum chemických látek, které by 

mohly k pozdějšímu vzniku astmatu přispět. Zdá se, ţe zdravotnická osvěta mezi 

těhotnými byla úspěšná jiţ před 12 – 13 lety, kdy se rodili probandi našeho pro-

jektu. Pokud existují potraviny s rizikovým nebo naopak ochranným vlivům na 

vznik alergie (astmatu), bude třeba hledat je citlivějšími metodami. 

5.16 Měsíc narození 

Na dotaz měsíce narození nám odpovědělo 98,4 % respondentů. Statisticky 

významné rozdíly jsme získali pouze pro listopad, kdy se narodilo 9,6 % alergiků 

a 6,3 % nealergiků (p = 0,0309). Tyto děti se narodily prakticky do prostředí pros-

tého pylových alergenů a 2. trimestr jejich matek, který je kritický pro senzibiliza-

ci. vychází na období května aţ července, coţ je aktivní pylová sezóna. Toto je 

v rozporu s údaji jiné studie (Kihlström et al., 2003), ovšem je třeba brát do úvahy 

i meziroční rozdíly v pylové zátěţi, které výše uvedení autoři zmiňují. 

Výsledky měsíců ledna a dubna se svojí hladinou významnosti velmi přiblí-

ţily hodnotám p 0,05. Pro leden jsme zjistili p = 0,071 a pro duben p = 0,0515. 

V obou měsících bylo procento nealergiků vyšší neţ procento alergiků. V lednu 

to bylo 7,6 % alergiků a 10,7 % nealergiků a v dubnu 6,9 % alergiků a 10,0 % 

nealergiků. Tyto děti se naopak narodily do pylové sezóny, nebo těsně před jejím 

začátkem a 2. trimestr lednových porodů spadá do období srpen-říjen a porodů 

dubnových listopad-leden. Třebaţe tyto výsledky nejsou zcela jednoznačné, lze 

předpokládat vliv doby porodu, resp. okolnosti provázející těhotenství., na vznik 

alergického onemocnění. 

Ani ve skupině astmatik/nealergik se nám statistická významnost výsledků 

nepotvrdila. Vyšší procento astmatiků neţ nealergiků jsme zjistili u dětí naroze-

ných v únoru, květnu, červnu, červenci, září a listopadu. Určitý ochranný vliv 

jsme zaznamenali v jarních měsících, kde bylo narozeno méně astmatiků neţ 
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nealergiků. V lednu to bylo 6,7% astmatiků, 10,6% nealergiků, v březnu 11,7% 

astmatiků a 11,8% nealergiků a v dubnu 9,2% astmatiků a 9,9% nealergiků.  

Pro skupinu astmatiků se nám tedy potvrdili podobné výsledky jako pro 

skupinu alergiků. Menší procento astmatických dětí se narodilo v měsících zim-

ních či jarních, naopak vyšší procento astmatiků se narodilo v září a listopadu. 

5.17 Délka těhotenství 

Vedle měsíce narození nás zajímalo to, zda předčasný, nebo naopak pozd-

ní porod (vzhledem k datu určenému lékařem) má vztah k rozvoji alergie (astma-

tu) u dětí.  

Významnost jsme prokázali pouze u dětí, které se narodily více neţ 2 týdny 

po termínu. Alergiků bylo v této skupině 12,6 % a nealergiků 8,4 %. U předčasně 

narozených dětí jsme zjistili v obou skupinách (více neţ měsíc před termínem a 

14 dní aţ měsíc před termínem) větší procento alergiků, statistickou významnost 

však tyto rozdíly neměly. Z dětí narozených v termínu bylo 70,2 % alergiků a 

75,4% nealergiků, z čehoţ vyplývá negativní vliv jak zkráceného, tak přenášené-

ho těhotenství a potvrzují se tak výsledky publikované dříve (Beizhuang et al., 

2001). 

U dětí narozených více neţ měsíc před termínem narození jsme velký rozdíl 

mezi počtem astmatiků (2,6%) a nealergiků (2,7%) nezjistili. Statistickou vý-

znamnost neměl ani rozdíl mezi astmatiky (17,2%) a nealergicky(13,5%), kteří se 

narodili 14 dní aţ měsíc před termínem, čímţ jsme potvrdili studii, kterou vypra-

covali Debley et al. (2005) a je popsána v teoretické části práce (kap.2.6.5). Mezi 

dětmi narozenými v termínu bylo vyšší procento nealergiků (75,4%) neţ astmati-

ků (64,7%) a tento výsledek měl statistickou významnost p<0,05 (p = 1,42E-02). 

Významné nám vyšly také rozdíly mezi astmatiky narozenými déle neţ 14 dní po 

termínu (15,5%) a nelaergiky (8,4%) ; p = 1,42E-02. Potvrzuje se tedy opět nega-

tivní vliv zkrácení nebo prodlouţení doby těhotenství. 

5.18 Porodní hmotnost 

S délkou těhotenství souvisí i porodní hmotnost dítěte. 

Ve skupinách dětí, které měly 2,5 – 5,5 kg jsme nalezli více nealergiků neţ 

alergiků. Statistickou významnost jsme sice neprokázali, ale opět se ukazuje, ţe 
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jak abnormální délka těhotenství tak i abnormální porodní hmotnost představují 

rizikový proalergický faktor. Při porovnání astmatiků s nealergiky jsme vyšší pro-

cento astmatiků nalezli pouze ve skupinách dětí s porodní hmotností do 1,5 kg a  

2,5-3,5 kg. Statistickou významnost p<0,05 tyto výsledky neměly. V případě níz-

ké porodní váhy novorozence jsme došli k opačným závěrům neţ Bernsen et al. 

(2005), kteří ovšem své závěry také statisticky neprokázali. 

Tyto faktory je však téměř nemoţné ovlivnit. 

5.19 Věk matky 

Další faktor, který jsme chtěli prověřit ve vztahu ke zvýšenému riziku vzniku 

alergie, byl věk matky při porodu. Většina matek, která na otázku odpověděla, 

byla zařazena do skupiny 19–23 let. V tomto souboru bylo 45,3 % alergiků a 48,8 

% nealergiků (p = 0,2257). Statisticky významné výsledky jsme však zazname-

nali pouze ve skupině matek, kterým bylo 14–18 let – 6,6 % matek alergiků a 3,9 

% matek nealergiků (p = 0,0298). U ostatních souborů jsme statistickou význam-

nost neprokázali. Ve skupině astmatiků/nealergiků byl statisticky významný pou-

ze výsledek u matek, kterým bylo v době porodu 14-18 let. Matek astmatiků bylo 

9,2% a nealergiků 3,9%; p = 1,01E-02. 

Nepotvrdily se tedy výsledky jiných studií, které naznačují vyšší věk matky 

jako rizikový, za riziko, dle námi organizované studie, se nám spíše jeví naopak 

věk niţší neţ 18 let.  

5.20 Pořadí porodu 

Při sledování vlivu pořadí porodu na vznik alergie u dětí jsme potvrdili pů-

vodní hypotézu opřenou o výsledky jiných studií, ţe násobný porod sniţuje riziko 

vzniku alergie. K dětem narozeným prvním porodem patřilo 57,6 % alergiků a 

48,1 % nealergiků (p = 0,001). Při porodu druhém bylo 33,0 % alergiků a 36,7 % 

nealergiků (p = 0,1873) a třetím porodem se narodilo 12,4 % nealergiků a 7,9 % 

alergiků. Tento rozdíl měl významnost p = 0,0129. Ve skupině dětí, které se na-

rodily čtvrtým a dalším porodem bylo 1,4 % alergiků a 2,8 % nealergiků (p = 

0,1051). 

Také pro astmatické děti jsme získali podobné výsledky. 1. porodem se na-

rodilo 57,6% astmatiků, 48,1% nealeregiků, 2. porodem to jiţ bylo 33,9% astma-
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tiků a 36,7% nealergiků, 3. porodem 7,6% astmatiků a 12,4% nealergiků a 4. po-

rodem 0,8% astmatiků a 2,8% nealergiků. Hladinu významnosti tyto výsledky 

sice neměly, přesto poukazují na určitou moţnost ochranného vlivu násobného 

porodu, čímţ potvrzujeme studii, kterou provedl Mc Keever et al. (2001). 

 Potvrdila se nám tím tedy hypotéza o ochranném vlivu starších sourozenců 

resp. o předpokládaném vlivu změny péče o další děti v rodině, např. sníţená 

intenzita „hygienických“ opatření způsobená vytíţením matky pečující o více dětí. 

Tyto výsledky poněkud podporují tzv. hygienickou hypotézu (Strachan, 1989). 

5.21 Císařský řez 

Vliv porodu císařským řezem na vznik alergie u takto narozených dětí uvádí 

některé výše zmíněné studie, proto jsme se také snaţili zjistit rozdíly v incidenci 

alergie (astmatu) mezi dětmi narozenými císařským řezem a jiným typem poro-

du. Nealergických dětí narozených císařským řezem jsme vyhodnotili 7,3 % a 

alergických dětí 10,1 %. Rozdíl byl tedy 2,8 % s hladinou významnosti p = 

0,0815.  

Astmatických dětí se císařským řezem narodilo 9,8% a nealergických dětí 

7,3%. Hladina významnosti je tedy vyšší neţ 0,05 (p = 3,54E-01), ale opět se 

nám potvrdil vyšší počet astmatiků neţ nealergiků, kteří se císařským řezem na-

rodili. K podobnému výsledku dospěli také Beizhuang et al. (2001), Debley et al. 

(2005) a Kero et al.(2002). 

Tento výsledek poukazuje na určitou moţnost zvýšeného rizika vzniku aler-

gie (astmatu) pro děti, které se narodily císařským řezem a mají jiný způsob mik-

robiálního osídlení (Hakanssen, Kallén, 2003), ovšem pro důkaz tohoto tvrzení 

bychom potřebovali větší skupinu takto narozených dětí. 

Dalším moţným vysvětlením je moţnost, ţe k expresi astmatu můţe dojít jiţ 

v děloze matky, coţ můţe vést ke komplikacím, které mohou být důvodem císař-

ského řezu, nebo genetická zátěţ dítěte, protoţe ţeny s diagnózou astmatu čas-

těji rodí císařským řezem. (Debley et al., 2005) 

5.22 Počet sourozenců 

Při sledování vlivu počtu sourozenců na vznik alergie jsme vycházeli 

z hygienické hypotézy a očekávali jsme ochranný vliv starších sourozenců. 
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Méně alergiků (26,4 %) neţ nealergiků (35,6 %) uvedlo v našem dotazníku 

alespoň jednoho staršího sourozence a to s hladinou významnosti p = 0,0183. 

V jednotlivých skupinách jednoho, dvou, nebo tří starších sourozenců jiţ rozdíly 

mezi procentem alergiků a nealergiků byly nevýznamné.  

Ve skupině astmatiků  ţádného staršího sourozence nemělo 81,3% matek 

astmatiků (tedy více neţ nealergiků), jednoho staršího sourozence označilo 

13,3% matek astmatiků a 21,5% matek nealergiků. Mezi dětmi, které měly dva a 

více starších sourozenců, bylo vţdy procento astmatiků vyšší neţ nealergi-

ků.Výsledky této skupiny však statisticky významné nebyly a jejich vyhodnocení 

je nejednoznačné. 

Celkem 21,7 % alergiků a 38,9 % nealergiků mělo podle dotazníku alespoň 

jednoho mladšího sourozence. Tento rozdíl byl rovněţ vysoce významný (p = 

4E-17). Dále jsme statisticky významné rozdíly zjistili ve skupině dětí, které ne-

mají mladšího sourozence (p = 0,0008; 48,5% alergiků a 38,1 % nealergiků) a 

skupině dětí, které mají dva mladší sourozence (p = 0,0127; 8,9 % alergiků a 

14,0 % nealergiků).  

Podobné výsledky jsme získali také ve skupině astmatiků. Ţádného mladší-

ho sourozence uvedlo  49,0% matek astmatiků  a 38,1% matek nealergiků, 

v ostatních kategoriích, kde děti měly alespoň jednoho mladšího sourozence, 

procento astmatiků bylo vţdy niţší neţ nealergiků, ačkoli statistickou významnost 

jsme neprokázali. 

Podle těchto výsledků tedy i mladší sourozenci mohou mít ochranný vliv na 

incidenci alergického onemocnění. Zde je pochopitelná shoda s výsledky popisu-

jícími pořadí porodů. Vliv mladších sourozenců zde opět naznačuje fakt, ţe více-

početné rodiny redukují riziko alergií. Jako jedno z moţných vysvětlení lze opět 

uvést niţší intenzitu hygienické úrovně v domácnosti s více členy a více vytíţe-

nou matkou.  Potvrdili jsme výsledky předchozích studií např. (Mattes et al., 

1998) o vlivu starších sourozenců, vliv mladších sourozenců takto popisován za-

tím nebyl.   
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66  ZZÁÁVVĚĚRR  
 

Tato rigorózní práce je jedním z výstupů dotazníkové studie predispozič-

ních faktorů vzniku alergického onemocnění u dětí, s uţším zaměřením na ast-

matické onemocnění. Spolupráci škol i rodičů, které jsme oslovili, můţeme pova-

ţovat za dobrou. 

V naší skupině bylo 2050 dětí, jejichţ vyplněné dotazníky jsme hodnotili a 

z nichţ jsme označili 25,2 % jako alergiky jasné 5,95 % za astmatiky a 37,3 % za 

nealergiky jasné. Zjistili jsme také vyšší procento alergických (astmatických) 

chlapců neţ dívek. 

Statisticky významné rozdíly jsme zaznamenali u výskytu alergie u dětí, 

jejichţ matky byly na rizikovém těhotenství, v průběhu těhotenství (zejména v 1. 

a 2. trimestru) prodělaly horečnaté onemocnění, urologický zánět, či trpěly 

ekzémem. Výraznější výskyt alergie jsme také pozorovali mezi matkami, které 

uţívaly antibiotika, nebo léky s obsahem paracetamolu a těmi, které v průběhu 

těhotenství zvracely, nebo výrazně měnily svoji pohybovou aktivitu. Ve vztahu 

k porodu se nám jako rizikové faktory jeví zejména narození po termínu, který 

určil lékař a věk matky pod 18 let. 

Nepodařilo se nám prokázat vliv císařského řezu, porodní hmotnosti, výţi-

vy, kouření matky, gynekologického zánětu, hmotnosti matky ani váhového pří-

růstku, ačkoli skupinám matek, které během gravidity prodělaly gynekologický 

zánět, nebo kouřily více neţ pět cigaret denně, se narodilo více alergiků neţ nea-

lergiků.   

Také pro skupinu astmatiků jsme dospěli k podobným závěrům. Matky, je-

jichţ průběh těhotenství byl nějakým způsobem narušen, měly vyšší procentuelní 

zastoupení astmatických potomků. Výrazným rizikovým faktorem se v tomto 

ohledu jeví uţívání léčiv s obsahem paracetamolu, antibiotik, prodělání horečna-

tého onemocnění, ekzému nebo urologického zánětu během gravidity, ale také 

delší doba rizikového těhotenství, zejména 7-8 měsíců. Procento astmatických 

dětí je také vyšší u matek, které během těhotenství výrazně měnily aktivitu, nebo 

v průběhu gravidity zvracely. Ve výţivě v období těhotenství jsme k výrazným 

výsledkům nedospěli.  
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Statistickou významnost jsme u astmatických dětí neprokázali u porodu 

císařským řezem, ačkoli mezi dětmi narozenými tímto způsobem je procento 

astmatiků vyšší neţ nealergiků. Ochranný se nám jeví vliv narození během jar-

ních měsíců (leden, březen, duben), také narození v termínu porodu, který určil 

lékař ( astmatických dětí mezi přenášenými nebo nedonošenými dětmi je více), 

věk matky nad 18 let a vyšší pořadí porodu.  To úzce souvisí také s počtem sou-

rozenců. Méně alergiků jsme zjistili mezi dětmi, které měly alespoň jednoho star-

šího nebo mladšího sourozence a naopak pokud je dítě jedináček, riziko vzniku 

alergického onemocnění či astmatu je vyšší. 

Ochranný vliv kontaktu s domácími ani hospodářskými zvířaty matky 

v těhotenství jsme také nepotvrdili, ovšem počet nealergiků byl v obou skupinách 

vyšší neţ alergiků i astmatiků, takţe nemůţeme tento faktor jako ochranný úplně 

vyloučit. 
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88  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

Tab.1. Vliv pohlaví dítěte – dívky 

   Alergici Nealergici 

počet pokusů 668 668 

počet výskytů znaku 257 411 

relativní četnost 38,5% 61,5% 

Hladina významnosti 4,00E-17 

 

Tab.2. Vliv pohlaví dítěte – chlapci 

  Alergici Nealergici 

počet pokusů 612 612 

počet výskytů znaku 258 354 

relativní četnost 42,2% 57,8% 

Hladina významnosti 4,00E-08 

 

Tab.3. Vliv nerizikového těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 454 679 

počet výskytů znaku 263 427 

relativní četnost 57,9% 62,9% 

Hladina významnosti 0,0938 

 

Tab.4 Vliv 1-2 měsíců rizikového tě-
hotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 454 679 

počet výskytů znaku 24 47 

relativní četnost 5,3% 6,9% 

Hladina významnosti 0,2656 

 

Tab.5. Vliv 3-4 měsíců rizikového 
těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 454 679 

počet výskytů znaku 28 47 

relativní četnost 6,2% 6,9% 

Hladina významnosti 0,6167 

 

 

 

 
Tab.6. Vliv 5-6 měsíců rizikového 
těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 454 679 

počet výskytů znaku 50 72 

relativní četnost 11,0% 10,6% 

Hladina významnosti 0,8275 

 

Tab.7. Vliv 7-8 měsíců rizikového 
těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 454 679 

počet výskytů znaku 89 86 

relativní četnost 19,6% 12,7% 

Hladina významnosti 0,0015 

 

Tab.8. Vliv  nulového váhovému pří-
růstku matky v těhotenství  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 4 7 

relativní četnost 0,8% 0,9% 

Hladina významnosti 0,8039 

 

Tab.9. Vliv váhového přírůstku matky 
v těhotenství 0 – 7 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 73 95 

relativní četnost 14,5% 12,6% 

Hladina významnosti 0,3287 

 

Tab.10. Vliv váhového přírůstku mat-
ky v těhotenství 8 – 11 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 169 277 

relativní četnost 33,6% 36,7% 

Hladina významnosti 0,2545 
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Tab.11. Vliv váhového přírůstku mat-
ky v těhotenství 12 – 13 kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 99 147 

relativní četnost 19,7% 19,5% 

Hladina významnosti 0,9351 

 

Tab.12. Vliv váhového přírůstku mat-
ky v těhotenství  14 – 18 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 97 146 

relativní četnost 19,3% 19,4% 

Hladina významnosti 0,9722 

 

Tab.13. Vliv váhového přírůstku mat-
ky v těhotenství 19 a více kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 503 754 

počet výskytů znaku 61 82 

relativní četnost 12,1% 10,9% 

Hladina významnosti 0,4934 

 

Tab.14. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – do 40 kg  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 1 4 

relativní četnost 0,2% 0,5% 

Hladina významnosti 0,3576 

 

Tab.15. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 41 – 44 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 4 8 

relativní četnost 0,8% 1,1% 

Hladina významnosti 0,6295 

 

 

 

 

Tab.16. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním –  45 – 49 kg 

    Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 41 61 

relativní četnost 8,1% 8,1% 

Hladina významnosti 0,9882 

 

Tab.17. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 50 – 54 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 115 146 

relativní četnost 22,8% 19,4% 

Hladina významnosti 0,1452 

 

Tab.18. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 55 – 59 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 100 157 

relativní četnost 19,8% 20,9% 

Hladina významnosti 0,6554 

 

Tab.19. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 60 – 64 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 100 157 

relativní četnost 19,8% 20,9% 

Hladina významnosti 0,6554 

 

Tab.20. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 65 – 69 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 44 89 

relativní četnost 8,7% 11,8% 

Hladina významnosti 0,0796 

 



 114 

Tab.21. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 70 – 74 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 49 65 

relativní četnost 9,7% 8,6% 

Hladina významnosti 0,5143 

 

Tab.22. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 75 – 79 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 20 33 

relativní četnost 4,0% 4,4% 

Hladina významnosti 0,7166 

 

Tab.23. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 80 – 84 kg 

    Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 15 15 

relativní četnost 3,0% 2,0% 

Hladina významnosti 0,2642 

 

Tab.24. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 85 – 89 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 9 9 

relativní četnost 1,8% 1,2% 

Hladina významnosti 0,3894 

 

Tab.25. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 90 – 94 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 3 4 

relativní četnost 0,6% 0,5% 

Hladina významnosti 0,8825 

 

 

 

Tab.26. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 95 – 99 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 2 4 

relativní četnost 0,4% 0,5% 

Hladina významnosti 0,7336 

 

Tab.27. Vliv hmotnosti matky před 
otěhotněním – 100 – 104 kg 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 504 752 

počet výskytů znaku 1 0 

relativní četnost 0,2% 0,0% 

Hladina významnosti 0,2217 

 

Tab.28. Vliv horečnatého onemoc-
nění během 1. trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 37 14 

relativní četnost 7,2% 1,8% 

Hladina významnosti 2E-06 

 

Tab.29. Vliv horečnatého onemoc-
nění během 2. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 41 38 

relativní četnost 7,9% 5,0% 

Hladina významnosti 0,0297 

 

Tab.30. Vliv horečnatého onemoc-
nění během 3. trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 12 16 

relativní četnost 2,3% 2,1% 

Hladina významnosti 0,7787 
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Tab.31. Vliv prodělaného ekzému 
během 1. trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 16 5 

relativní četnost 3,1% 0,7% 

Hladina významnosti 0,0007 

 

Tab.32. Vliv prodělaného ekzému 
během 2. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 19 7 

relativní četnost 3,7% 0,9% 

Hladina významnosti 0,0006 

 

Tab.33. Vliv prodělaného ekzému 
během 3. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 16 13 

relativní četnost 3,1% 1,7% 

Hladina významnosti 0,0982 

 

Tab.34. Vliv prodělaného zánětu 
močového měchýře během 1. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 15 10 

relativní četnost 2,9% 1,3% 

Hladina významnosti 0,0423 

 

Tab.35. Vliv prodělaného zánětu 
močového měchýře během 2. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 12 7 

relativní četnost 2,3% 0,9% 

Hladina významnosti 0,0405 

 

Tab.36. Vliv prodělaného zánětu 
močového měchýře během 3. 
trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 7 2 

relativní četnost 1,4% 0,3% 

Hladina významnosti 0,0214 

 

Tab.37. Vliv prodělaného gynekolo-
gického zánětu během 1. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 16 14 

relativní četnost 3,1% 1,8% 

Hladina významnosti 0,1402 

 

Tab.38. Vliv prodělaného gynekolo-
gického zánětu během 2. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 16 20 

relativní četnost 3,1% 2,6% 

Hladina významnosti 0,6054 

 

Tab.39. Vliv prodělaného gynekolo-
gického zánětu během 3. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 16 17 

relativní četnost 3,1% 2,2% 

Hladina významnosti 0,3303 

 

Tab.40. Vliv denního kontaktu  se  
zvířaty v bytě během 1. tri-
mestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 50 84 

relativní četnost 9,7% 11,0% 

Hladina významnosti 0,4592 
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Tab.41. Vliv denního kontaktu  se 
zvířaty v bytě během 2. tri-
mestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 46 75 

relativní četnost 8,9% 9,8% 

Hladina významnosti 0,5935 

 

Tab.42. Vliv denního kontaktu  se 
zvířaty v bytě během 3. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 45 79 

relativní četnost 8,7% 10,3% 

Hladina významnosti 0,3404 

 

Tab.43. Vliv denního kontaktu 
s hospodářskými zvířaty v 1. 
trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 40 76 

relativní četnost 7,8% 9,9% 

Hladina významnosti 0,1818 

 

Tab.44. Vliv denního kontaktu 
s hospodářskými zvířaty v 2. 
trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 40 71 

relativní četnost 7,8% 9,3% 

Hladina významnosti 0,3400 

 

Tab.45. Vliv denního kontaktu 
s hospodářskými zvířaty v 3. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 37 70 

relativní četnost 7,2% 9,2% 

Hladina významnosti 0,2091 

Tab.46. Vliv kouření více neţ pěti 
cigaret denně v průběhu 1. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 20 22 

relativní četnost 3,9% 2,9% 

Hladina významnosti 0,3242 

 

Tab.47. Vliv kouření více neţ pěti 
cigaret denně v průběhu 2. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 10 17 

relativní četnost 1,9% 2,2% 

Hladina významnosti 0,7283 

 

Tab.48. Vliv kouření více neţ pěti 
cigaret denně v průběhu 3. 
trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 10 17 

relativní četnost 1,9% 2,2% 

Hladina významnosti 0,7283 

 

Tab.49. Vliv neuţívání antibiotik 
v prvním trimestru  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 399 595 

počet výskytů znaku 366 576 

relativní četnost 91,7% 96,8% 

Hladina významnosti 0,0004 

 

Tab.50.  Vliv uţívání antibiotik 
v prvním trimestru  v jedné lé-
čebné kůře (3-10 dnů) 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 399 595 

počet výskytů znaku 27 19 

relativní četnost 6,8% 3,2% 

Hladina významnosti 0,0086 
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Tab.51. Vliv uţívání antibiotik 
v prvním trimestru  ve 2-4 lé-
čebných kůrách 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 399 595 

počet výskytů znaku 5 0 

relativní četnost 1,3% 0,0% 

Hladina významnosti 0,0062 

 

Tab.52. Vliv uţívání antibiotik 
v prvním trimestru  v e více 
léčebných kůrách  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 399 595 

počet výskytů znaku 1 0 

relativní četnost 0,3% 0,0% 

Hladina významnosti 0,7759 

 

Tab.53.  Vliv neuţívání antibiotik ve 
druhém trimestru  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 391 597 

počet výskytů znaku 357 568 

relativní četnost 91,3% 95,1% 

Hladina významnosti 0,0158 

 

Tab.54.  Vliv uţívání antibiotik ve 
druhém trimestru v jedné lé-
čebné kůře (3-10 dnů) 

  Alergici Nealergici 

počet pokusů 391 597 

počet výskytů znaku 26 27 

relativní četnost 6,6% 4,5% 

Hladina významnosti 0,1468 

 

Tab.55.  Vliv uţívání antibiotik ve 
druhém trimestru ve 2-4 lé-
čebných kůrách 

   Alergici Nealergici 

počet pokusů 391 597 

počet výskytů znaku 6 1 

relativní četnost 1,5% 0,2% 

Hladina významnosti 0,0122 

 

Tab.56.  Vliv uţívání antibiotik ve 
druhém trimestru ve více lé-
čebných kůrách 

   Alergici Nealergici 

počet pokusů 391 597 

počet výskytů znaku 2 1 

relativní četnost 0,5% 0,2% 

Hladina významnosti 0,3365 

 

Tab.57.  Vliv neuţívání antibiotik ve 
třetím trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet pokusů 381 594 

počet výskytů znaku 368 577 

relativní četnost 96,6% 97,1% 

Hladina významnosti 0,6274 

 

Tab.58.  Vliv uţívání antibiotik ve 
třetím trimestru v jedné léčeb-
né kůře (3-10 dnů) 

    A Nealergici 

počet všech probandů 381 594 

počet výskytů znaku 9 15 

relativní četnost 2,4% 2,5% 

Hladina významnosti 0,8726 

 

Tab.59.  Vliv uţívání antibiotik ve 
třetím trimestru ve 2-4 léčeb-
ných kůrách 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 381 594 

počet výskytů znaku 2 0 

relativní četnost 0,5% 0,0% 

Hladina významnosti 0,0771 

 

Tab.60.  Vliv uţívání antibiotik ve 
třetím trimestru ve více léčeb-
ných kůrách 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 381 594 

počet výskytů znaku 2 2 

relativní četnost 0,5% 0,3% 

Hladina významnosti 0,6537 



 118 

Tab.61. Vliv neuţívání léčiv 
s paracetamolem během prv-
ního trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 352 576 

počet výskytů znaku 300 528 

relativní četnost 85,2% 91,7% 

Hladina významnosti 0,0021 

 

Tab.62. Vliv uţívání méně neţ jed-
noho balení léčiv 
s paracetamolem během prv-
ního trimestru  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 352 576 

počet výskytů znaku 49 48 

relativní četnost 13,9% 8,3% 

Hladina významnosti 0,0069 

 

Tab.63. Vliv uţívání 2-4 balení léčiv 
s paracetamolem během prv-
ního trimestru  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 352 576 

počet výskytů znaku 3 0 

relativní četnost 0,9% 0,0% 

Hladina významnosti 0,0265 

 

Tab.64.Vliv neuţívání léčiv 
s paracetamolem během dru-
hého trimestru  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 356 580 

počet výskytů znaku 289 517 

relativní četnost 81,2% 89,1% 

Hladina významnosti 0,0006 

 

 

 

 

 

 

Tab.65. Vliv uţívání méně neţ jed-
noho balení léčiv 
s paracetamolem během dru-
hého trimestru  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 356 580 

počet výskytů znaku 64 61 

relativní četnost 18,0% 10,5% 

Hladina významnosti 0,0011 

 

Tab.66. Vliv uţívání 2-4 balení léčiv 
s paracetamolem během 
druhého trimestru  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 356 580 

počet výskytů znaku 3 2 

relativní četnost 0,8% 0,3% 

Hladina významnosti 0,3104 

 

Tab.67. Vliv neuţívání léčiv 
s paracetamolem během 
třetího trimestru  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 355 567 

počet výskytů znaku 306 528 

relativní četnost 86,2% 93,1% 

Hladina významnosti 0,0005 

 

Tab.68. Vliv uţívání méně neţ jed-
noho balení léčiv 
s paracetamolem během 
třetího trimestru  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 355 567 

počet výskytů znaku 46 37 

relativní četnost 13,0% 6,5% 

Hladina významnosti 0,0009 
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Tab.69. Vliv uţívání 2-4 balení léčiv 
s paracetamolem během 
třetího trimestru  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 355 567 

počet výskytů znaku 3 2 

relativní četnost 0,8% 0,4% 

Hladina významnosti 0,3219 

 

Tab.70. Vliv zvracení v 1. trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 456 701 

počet výskytů znaku 212 263 

relativní četnost 46,5% 37,5% 

Hladina významnosti 0,0024 

 

Tab.71. Vliv zvracení v 2. trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 327 559 

počet výskytů znaku 96 89 

relativní četnost 29,4% 15,9% 

Hladina významnosti 2E-06 

 

Tab.72. Vliv zvracení v 3. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 318 547 

počet výskytů znaku 37 26 

relativní četnost 11,6% 4,8% 

Hladina významnosti 0,0002 

 

Tab.73. Vliv ranního zvracení v 1. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 456 701 

počet výskytů znaku 117 148 

relativní četnost 25,7% 21,1% 

Hladina významnosti 0,0722 

 

 

 

 

 

Tab.74. Vliv nejen ranního zvracení 
v 1. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 456 701 

počet výskytů znaku 72 84 

relativní četnost 15,8% 12,0% 

Hladina významnosti 0,0639 

 

Tab.75. Vliv ranního zvracení v 2. 
trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 327 559 

počet výskytů znaku 24 25 

relativní četnost 7,3% 4,5% 

Hladina významnosti 0,0716 

 

Tab.76. Vliv nejen ranního zvracení 
v 2. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 327 559 

počet výskytů znaku 42 36 

relativní četnost 12,8% 6,4% 

Hladina významnosti 0,0012 

 

Tab.77. Vliv ranního zvracení v 3. 
trimestru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 318 547 

počet výskytů znaku 8 10 

relativní četnost 2,5% 1,8% 

Hladina významnosti 0,4946 

 

Tab.78. Vliv nejen ranního zvracení 
v 3. trimestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 318 547 

počet výskytů znaku 18 19 

relativní četnost 5,7% 3,5% 

Hladina významnosti 0,1254 
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Tab.79. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy vůně a pachy v 1. trimest-
ru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 92 87 

relativní četnost 17,8% 11,4% 

Hladina významnosti 0,0011 

 

Tab.80. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy vůně a pachy v 2. trimest-
ru 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 48 42 

relativní četnost 9,3% 5,5% 

Hladina významnosti 0,0088 

 

Tab.81. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy vůně a pachy v 3. trimest-
ru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 18 17 

relativní četnost 3,5% 2,2% 

Hladina významnosti 0,1728 

 

Tab.82. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy chuťové podněty v 1. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 19 27 

relativní četnost 3,7% 3,5% 

Hladina významnosti 0,8854 

 

Tab.83. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy chuťové podněty v 2. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 7 9 

relativní četnost 1,4% 1,2% 

Hladina významnosti 0,7759 

Tab.84. Vliv zvracení, které vyvolá-
valy chuťové podněty v 3. tri-
mestru 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 4 4 

relativní četnost 0,8% 0,5% 

Hladina významnosti 0,574 

 

Tab.85. Vliv nezměněné fyzické zá-
těţe v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 489 734 

počet výskytů znaku 212 391 

relativní četnost 43,4% 53,3% 

Hladina významnosti 0,0007 

 

Tab.86. Vliv mírně sníţené fyzické 
zátěţe v těhotenství  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 489 734 

počet výskytů znaku 169 246 

relativní četnost 34,6% 33,5% 

Hladina významnosti 0,7053 

 

Tab.87. Vliv výrazně sníţené fyzické 
zátěţe v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 489 734 

počet výskytů znaku 93 86 

relativní četnost 19,0% 11,7% 

Hladina významnosti 0,0004 

 

Tab.88. Vliv zvýšené fyzické zátěţe 
v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 489 734 

počet výskytů znaku 15 11 

relativní četnost 3,1% 1,5% 

Hladina významnosti 0,0624 
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Tab.89. Vliv nekonzumace mléka 
v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 728 

počet výskytů znaku 34 43 

relativní četnost 7,1% 5,9% 

Hladina významnosti 0,3913 

 

Tab.90.Vliv konzumace mléka 
v mnoţství do 0,5 litru týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 728 

počet výskytů znaku 69 110 

relativní četnost 14,5% 15,1% 

Hladina významnosti 0,7696 

 

Tab.91. Vliv konzumace mléka 
v mnoţství 0,5 aţ 1 litr týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 728 

počet výskytů znaku 119 178 

relativní četnost 25,0% 24,5% 

Hladina významnosti 0,8288 

 

Tab.92. Vliv konzumace mléka 
v mnoţství větším neţ 1 litr 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 728 

počet výskytů znaku 254 397 

relativní četnost 53,4% 54,5% 

Hladina významnosti 0,6900 

 

Tab.93. Vliv nekonzumace podmáslí 
v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 282 464 

počet výskytů znaku 183 319 

relativní četnost 64,9% 68,8% 

Hladina významnosti 0,2763 

 

 

Tab.94. Vliv konzumace podmáslí  
v mnoţství do 0,5 litru týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech proban-
dů 282 464 

počet výskytů znaku 55 76 

relativní četnost 19,5% 16,4% 

Hladina významnosti 0,2768 

 

Tab.95. Vliv konzumace podmáslí 
v mnoţství 0,5 aţ 1 litr týd-
ně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 282 464 

počet výskytů znaku 28 46 

relativní četnost 9,9% 9,9% 

Hladina významnosti 0,9946 

 

Tab.96. Vliv konzumace podmáslí 
v mnoţství větším neţ 1 litr 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 282 464 

počet výskytů znaku 16 23 

relativní četnost 5,7% 5,0% 

Hladina významnosti 0,6697 

 

Tab.97. Vliv nekonzumace kefíru, 
acidofilního mléka a podob-
ných nápojů v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 340 522 

počet výskytů znaku 126 217 

relativní četnost 37,1% 41,6% 

Hladina významnosti 0,1859 

 

Tab.98. Vliv konzumace kefíru, aci-
dofilního mléka a podobných 
nápojů v těhotenství v mnoţ-
ství do 0,5 litru týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 340 522 

počet výskytů znaku 104 149 

relativní četnost 30,6% 28,5% 

Hladina významnosti 0,5195 
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Tab.99. Vliv konzumace kefíru, aci-
dofilního mléka a podobných 
nápojů v těhotenství 
v mnoţství 0,5 aţ 1 litr týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 340 522 

počet výskytů znaku 71 87 

relativní četnost 20,9% 16,7% 

Hladina významnosti 0,1179 

 

Tab100. Vliv konzumace kefíru, aci-
dofilního mléka a podobných 
nápojů v těhotenství v mnoţ-
ství větším neţ 1 litr 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 340 522 

počet výskytů znaku 39 69 

relativní četnost 11,5% 13,2% 

Hladina významnosti 0,4487 

 

Tab.101. Vliv nekonzumace tvarohu 
v těhotenství  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 462 690 

počet výskytů znaku 20 38 

relativní četnost 4,3% 5,5% 

Hladina významnosti 0,3701 

 

Tab.102. Vliv konzumace tvarohu 
v těhotenství v mnoţství do 
200 g  týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 462 690 

počet výskytů znaku 244 331 

relativní četnost 52,8% 48,0% 

Hladina významnosti 0,1071 

 

 

 

 

 

 

Tab.103. Vliv konzumace tvarohu 
v těhotenství v mnoţství 200 
aţ 500 g  týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 462 690 

počet výskytů znaku 161 238 

relativní četnost 34,8% 34,5% 

Hladina významnosti 0,901 

 

Tab.104. Vliv konzumace tvarohu 
v těhotenství v mnoţství vět-
ším neţ 500 g  týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 462 690 

počet výskytů znaku 37 83 

relativní četnost 8,0% 12,0% 

Hladina významnosti 0,0286 

 

Tab.105. Vliv nekonzumace sýrů 
v těhotenství  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 711 

počet výskytů znaku 4 10 

relativní četnost 0,8% 1,4% 

Hladina významnosti 0,3759 

 

Tab.106. Vliv konzumace sýrů 
v těhotenství v mnoţství  do 
200 g týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 711 

počet výskytů znaku 218 329 

relativní četnost 45,8% 46,3% 

Hladina významnosti 0,8723 

 

Tab.107. Vliv konzumace sýrů 
v těhotenství v mnoţství  200 
aţ 500 g týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 711 

počet výskytů znaku 190 281 

relativní četnost 39,9% 39,5% 

Hladina významnosti 0,8918 
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Tab.108. Vliv konzumace sýrů 
v těhotenství v mnoţství  vět-
ším neţ 500 g týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 476 711 

počet výskytů znaku 64 91 

relativní četnost 13,4% 12,8% 

Hladina významnosti 0,7459 

 

Tab.109. Vliv nekonzumace bílých 
jogurtů v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 329 526 

počet výskytů znaku 130 217 

relativní četnost 39,5% 41,3% 

Hladina významnosti 0,614 

 

Tab.110. Vliv konzumace bílých jo-
gurtů v těhotenství v mnoţství 
1-2 kelímky týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 329 526 

počet výskytů znaku 140 222 

relativní četnost 42,6% 42,2% 

Hladina významnosti 0,9202 

 

Tab.111. Vliv konzumace bílých jo-
gurtů v těhotenství v mnoţství 
3-5 kelímků týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 329 526 

počet výskytů znaku 42 60 

relativní četnost 12,8% 11,4% 

Hladina významnosti 0,5508 

 

Tab.112. Vliv konzumace bílých jo-
gurtů v těhotenství v mnoţství 
6 a více kelímků týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 329 526 

počet výskytů znaku 17 27 

relativní četnost 5,2% 5,1% 

Hladina významnosti 0,9825 

 

Tab.113. Vliv nekonzumace ovoc-
ných jogurtů v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 467 703 

počet výskytů znaku 28 42 

relativní četnost 6,0% 6,0% 

Hladina významnosti 0,988 

 

Tab.114. Vliv konzumace ovocných 
jogurtů v těhotenství 
v mnoţství 1-2 kelímky týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 467 703 

počet výskytů znaku 190 294 

relativní četnost 40,7% 41,8% 

Hladina významnosti 0,6993 

 

Tab.115. Vliv konzumace ovocných 
jogurtů v těhotenství 
v mnoţství 3-5 kelímků týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 467 703 

počet výskytů znaku 190 291 

relativní četnost 40,7% 41,4% 

Hladina významnosti 0,8093 

 

Tab.116. Vliv konzumace ovocných 
jogurtů v těhotenství 
v mnoţství větším neţ 6 ke-
límků týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 467 703 

počet výskytů znaku 59 76 

relativní četnost 12,6% 10,8% 

Hladina významnosti 0,3392 

 

Tab. 117. Vliv nekonzumace masa a 
uzenin v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 473 729 

počet výskytů znaku 7 15 

relativní četnost 1,5% 2,1% 

Hladina významnosti 0,4654 

 



 124 

Tab.118. Vliv konzumace masa 
v těhotenství méně neţ 1x 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 473 729 

počet výskytů znaku 67 92 

relativní četnost 14,2% 12,6% 

Hladina významnosti 0,4399 

 

Tab.119. Vliv konzumace masa a 
uzenin v těhotenství 2-5x týd-
ně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 473 729 

počet výskytů znaku 352 523 

relativní četnost 74,4% 71,7% 

Hladina významnosti 0,3084 

 

Tab.120. Vliv denní konzumace ma-
sa a uzenin v těhotenství   

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 473 729 

počet výskytů znaku 47 99 

relativní četnost 9,9% 13,6% 

Hladina významnosti 0,0589 

Tab.121. Vliv nekonzumace zeleniny  
v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 480 733 

počet výskytů znaku 2 3 

relativní četnost 0,4% 0,4% 

Hladina významnosti 0,9843 

 

Tab.122. Vliv konzumace zeleniny 
v těhotenství méně neţ 1x 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 480 733 

počet výskytů znaku 23 34 

relativní četnost 4,8% 4,6% 

Hladina významnosti 0,9019 

 
 
 

Tab.123. Vliv konzumace zeleniny 
v těhotenství 2-5x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 480 733 

počet výskytů znaku 230 336 

relativní četnost 47,9% 45,8% 

Hladina významnosti 0,4782 

  

Tab.124. Vliv denní konzumace ze-
leniny v těhotenství  

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 480 733 

počet výskytů znaku 225 360 

relativní četnost 46,9% 49,1% 

Hladina významnosti 0,4455 

 

Tab.125. Vliv nekonzumace ovoce , 
kompotů a dţusů v těhoten-
ství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 729 

počet výskytů znaku 2 7 

relativní četnost 0,4% 1,0% 

Hladina významnosti 0,2770 

 

Tab.126. Vliv konzumace ovoce, 
kompotů a dţusů 
v těhotenství méně neţ 1x 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 729 

počet výskytů znaku 38 49 

relativní četnost 7,9% 6,7% 

Hladina významnosti 0,4552 

 

Tab.127. Vliv konzumace ovoce, 
kompotů a dţusů 
v těhotenství 2-5x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 729 

počet výskytů znaku 197 322 

relativní četnost 40,7% 44,2% 

Hladina významnosti 0,2320 
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Tab.128. Vliv denní konzumace ovo-
ce, kompotů a dţusů 
v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 729 

počet výskytů znaku 244 352 

relativní četnost 50,4% 48,3% 

Hladina významnosti 0,4679 

 

Tab.129. Vliv nekonzumace másla 
v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 460 709 

počet výskytů znaku 38 50 

relativní četnost 8,3% 7,1% 

Hladina významnosti 0,4442 

 

Tab.130. Vliv konzumace másla 

v těhotenství méně než 1x týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 460 709 

počet výskytů znaku 55 108 

relativní četnost 12,0% 15,2% 

Hladina významnosti 0,1142 

 

Tab.131. Vliv konzumace másla 
v těhotenství 2-5x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 460 709 

počet výskytů znaku 186 254 

relativní četnost 40,4% 35,8% 

Hladina významnosti 0,1120 

 

Tab.132. Vliv denní konzumace más-
la v těhotenství 

  A B 

počet pokusů 460 709 

počet výskytů znaku 181 297 

relativní četnost 39,3% 41,9% 

Hladina významnosti 0,3878 

 

Tab.133. Vliv nekonzumace rostlin-
ných tuků v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 430 683 

počet výskytů znaku 32 72 

relativní četnost 7,4% 10,5% 

Hladina významnosti 0,0836 

 

Tab.134. Vliv konzumace rostlinných 
tuků v těhotenství méně neţ 
1x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 430 683 

počet výskytů znaku 93 126 

relativní četnost 21,6% 18,4% 

Hladina významnosti 0,1938 

 

Tab.135. Vliv konzumace rostlinných 
tuků v těhotenství 2-5x týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 430 683 

počet výskytů znaku 191 311 

relativní četnost 44,4% 45,5% 

Hladina významnosti 0,7157 

 

Tab.136. Vliv denní konzumace rost-
linných tuků v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 430 683 

počet výskytů znaku 114 174 

relativní četnost 26,5% 25,5% 

Hladina významnosti 0,7008 

 

Tab.137. Vliv nekonzumace arašídů 
v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 417 670 

počet výskytů znaku 219 364 

relativní četnost 52,5% 54,3% 

Hladina významnosti 0,5606 
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Tab.138. Vliv konzumace arašídů 
v těhotenství méně neţ 1x 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 417 670 

počet výskytů znaku 189 293 

relativní četnost 45,3% 43,7% 

Hladina významnosti 0,6073 

 

Tab.139. Vliv konzumace arašídů 
v těhotenství 2-5x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 417 670 

počet výskytů znaku 9 7 

relativní četnost 2,2% 1,0% 

Hladina významnosti 0,1382 

 

Tab.140. Vliv denní konzumace ara-
šídů v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 417 670 

počet výskytů znaku 0 6 

relativní četnost 0,0% 0,9% 

Hladina významnosti 0,0526 

 

Tab.141. Vliv nekonzumace umělých 
sladidel v těhotenství 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 421 675 

počet výskytů znaku 402 648 

relativní četnost 95,5% 96,0% 

Hladina významnosti 0,6803 

 

Tab.142. Vliv konzumace umělých 
sladidel v těhotenství méně 
neţ 1x týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 421 675 

počet výskytů znaku 14 13 

relativní četnost 3,3% 1,9% 

Hladina významnosti 0,1460 

 

Tab.143. Vliv konzumace umělých 
sladidel v těhotenství 2-5x 
týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 421 675 

počet výskytů znaku 4 7 

relativní četnost 1,0% 1,0% 

Hladina významnosti 0,8883 

 

Tab.144. Vliv denní konzumace 
umělých sladidel v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 421 675 

počet výskytů znaku 1 7 

relativní četnost 0,2% 1,0% 

Hladina významnosti 0,1304 

 

Tab.145. Vliv nekonzumace ryb a 
výrobků z nich v těhotenství 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 468 721 

počet výskytů znaku 26 48 

relativní četnost 5,6% 6,7% 

Hladina významnosti 0,4423 

 

Tab.146. Vliv konzumace ryb a vý-
robků z nich v těhotenství 
méně neţ 1x týdně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 468 721 

počet výskytů znaku 298 438 

relativní četnost 63,7% 60,7% 

Hladina významnosti 0,3101 

 

Tab.147. Vliv konzumace ryb a vý-
robků z nich v těhotenství 2-
5x týdně 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 468 721 

počet výskytů znaku 137 218 

relativní četnost 29,3% 30,2% 

Hladina významnosti 0,7232 
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Tab.148. Vliv denní konzumace ryb a 
výrobků z nich v těhotenství 
méně 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 468 721 

počet výskytů znaku 7 17 

relativní četnost 1,5% 2,4% 

Hladina významnosti 0,3017 

 

Tab.149. Vliv měsíce narození - le-
den 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 39 81 

relativní četnost 7,6% 10,7% 

Hladina významnosti 0,0710 

 

Tab.150. Vliv měsíce narození - únor 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 42 57 

relativní četnost 8,2% 7,5% 

Hladina významnosti 0,6366 

 

Tab.151. Vliv měsíce narození - bře-
zen 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 50 90 

relativní četnost 9,8% 11,9% 

Hladina významnosti 0,2522 

 

Tab.152. Vliv měsíce narození - du-
ben 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 35 76 

relativní četnost 6,9% 10,0% 

Hladina významnosti 0,0515 

 

 

 

Tab.153. Vliv měsíce narození - kvě-
ten 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 44 61 

relativní četnost 8,6% 8,0% 

Hladina významnosti 0,7081 

 

Tab.154. Vliv měsíce narození - čer-
ven 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 41 54 

relativní četnost 8,0% 7,1% 

Hladina významnosti 0,5395 

 

Tab.155. Vliv měsíce narození - čer-
venec 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 42 66 

relativní četnost 8,2% 8,7% 

Hladina významnosti 0,7732 

 

Tab.156. Vliv měsíce narození - sr-
pen 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 39 55 

relativní četnost 7,6% 7,2% 

Hladina významnosti 0,7893 

 

Tab.157. Vliv měsíce narození - září 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 46 59 

relativní četnost 9,0% 7,8% 

Hladina významnosti 0,4295 
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Tab.158. Vliv měsíce narození - říjen 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 41 59 

relativní četnost 8,0% 7,8% 

Hladina významnosti 0,8632 

 

Tab.159. Vliv měsíce narození - lis-
topad 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 49 48 

relativní četnost 9,6% 6,3% 

Hladina významnosti 0,0309 

 

Tab.160. Vliv měsíce narození – 
prosinec 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 510 759 

počet výskytů znaku 41 53 

relativní četnost 8,0% 7,0% 

Hladina významnosti 0,4811 

 

Tab.161. Vliv narození více neţ mě-
síc před termínem 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 486 728 

počet výskytů znaku 14 20 

relativní četnost 2,9% 2,7% 

Hladina významnosti 0,8902 

 

Tab.162. Vliv narození 14 dní aţ 
měsíc před termínem 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 486 728 

počet výskytů znaku 70 98 

relativní četnost 14,4% 13,5% 

Hladina významnosti 0,6415 

 

 

 

 

Tab.163. Vliv narození v termínu 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 486 728 

počet výskytů znaku 341 549 

relativní četnost 70,2% 75,4% 

Hladina významnosti 0,0428 

 

Tab.164. Vliv narození déle neţ 2 
týdny po termínu 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 486 728 

počet výskytů znaku 61 61 

relativní četnost 12,6% 8,4% 

Hladina významnosti 0,0178 

 

Tab.165. Vliv porodní hmotnosti do 
1,5 kg  

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 734 

počet výskytů znaku 2 3 

relativní četnost 0,4% 0,4% 

Hladina významnosti 0,9904 

 

Tab.166. Vliv porodní hmotnosti 1,5 
– 2,5 kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 734 

počet výskytů znaku 27 41 

relativní četnost 5,6% 5,6% 

Hladina významnosti 0,9957 

 

Tab.167. Vliv porodní hmotnosti 2,5 
– 3,5 kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 734 

počet výskytů znaku 281 451 

relativní četnost 58,1% 61,4% 

Hladina významnosti 0,2376 
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Tab.168. Vliv porodní hmotnosti 3,5 
– 4,5 kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 734 

počet výskytů znaku 167 263 

relativní četnost 34,5% 35,8% 

Hladina významnosti 0,6354 

 

Tab.169. Vliv porodní hmotnosti 4,5 
– 5,5 kg 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 484 734 

počet výskytů znaku 7 12 

relativní četnost 1,4% 1,6% 

Hladina významnosti 0,7949 

 

Tab.170. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 14 – 18 let 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 33 29 

relativní četnost 6,6% 3,9% 

Hladina významnosti 0,0298 

 

Tab.171. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 19 – 23 let 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 227 366 

relativní četnost 45,3% 48,8% 

Hladina významnosti 0,2257 

 

Tab.172. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 24 – 28 let 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 159 218 

relativní četnost 31,7% 29,1% 

Hladina významnosti 0,3133 

 
 
 

Tab.173. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 29 – 33 let 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 63 103 

relativní četnost 12,6% 13,7% 

Hladina významnosti 0,554 

 

Tab.174. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 34 – 38 let 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 16 28 

relativní četnost 3,2% 3,7% 

Hladina významnosti 0,6116 

 

Tab.175. Vliv věku matky, které bylo 
při porodu 39 – 44 let 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 501 750 

počet výskytů znaku 3 6 

relativní četnost 0,6% 0,8% 

Hladina významnosti 0,6799 

 

Tab.176. Vliv prvního porodu 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 491 742 

počet výskytů znaku 283 357 

relativní četnost 57,6% 48,1% 

Hladina významnosti 0,0011 

 

Tab.177. Vliv druhého porodu 

    Alergici Nealergici 

počet všech probandů 491 742 

počet výskytů znaku 162 272 

relativní četnost 33,0% 36,7% 

Hladina významnosti 0,1873 
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Tab.178. Vliv třetího porodu 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 491 742 

počet výskytů znaku 39 92 

relativní četnost 7,9% 12,4% 

Hladina významnosti 0,0129 

 

Tab.179. Vliv čtvrtého a dalšího po-
rodu 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 491 742 

počet výskytů znaku 7 21 

relativní četnost 1,4% 2,8% 

Hladina významnosti 0,1051 

 

Tab.180. Vliv porodu vedeného cí-
sařským řezem 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 516 765 

počet výskytů znaku 52 56 

relativní četnost 10,1% 7,3% 

Hladina významnosti 0,0815 

 

Tab.181. Vliv ţádného mladšího sou-
rozence v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 425 635 

počet výskytů znaku 206 242 

relativní četnost 48,5% 38,1% 

Hladina významnosti 0,0008 

 

Tab.182. Vliv jednoho mladšího sou-
rozence v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 425 635 

počet výskytů znaku 171 282 

relativní četnost 40,2% 44,4% 

Hladina významnosti 0,1782 

 

Tab.183. Vliv dvou mladších souro-
zenců v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 425 635 

počet výskytů znaku 38 89 

relativní četnost 8,9% 14,0% 

Hladina významnosti 0,0127 

 

Tab.184. Vliv tří mladších sourozen-
ců v domácnosti během prv-
ních 2 let  ţivota dítěte 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 425 635 

počet výskytů znaku 4 10 

relativní četnost 0,9% 1,6% 

Hladina významnosti 0,3758 

 

Tab.185. Vliv více neţ tří mladších 
sourozenců v domácnosti bě-
hem prvních 2 let  ţivota dítě-
te 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 425 635 

počet výskytů znaku 6 12 

relativní četnost 1,4% 1,9% 

Hladina významnosti 0,555 

 

Tab.186. Vliv ţádného staršího sou-
rozence v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 314 414 

počet výskytů znaku 239 313 

relativní četnost 76,1% 75,6% 

Hladina významnosti 0,8733 
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Tab.187. Vliv jednoho staršího sou-
rozence v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 314 414 

počet výskytů znaku 67 89 

relativní četnost 21,3% 21,5% 

Hladina významnosti 0,9584 

 

Tab.188. Vliv dvou starších souro-
zenců v domácnosti během 
prvních 2 let  ţivota dítěte 

  Alergici Nealergici 

počet všech probandů 314 414 

počet výskytů znaku 7 10 

relativní četnost 2,2% 2,4% 

Hladina významnosti 0,8692 

 

Tab.189. Vliv tří starších sourozenců 
v domácnosti během prvních 
2 let  ţivota dítěte 

   Alergici Nealergici 

počet všech probandů 314 414 

počet výskytů znaku 1 2 

relativní četnost 0,3% 0,5% 

Hladina významnosti 0,7313 
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Tab. 190. Vliv neuţívání léčiv s obsahem paracetamolu během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 576   

počet výskytů znaku 71 528 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 84,5 91,7 3,47E-02 

% četnosti nevybraných 15,5 8,3 * 
 

Tab.191. Vliv uţívání méně neţ jednoho balení léčiv s obsahem paracetamolu 
během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 576   

počet výskytů znaku 12 48 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,3 8,3 7,63E-02 

% četnosti nevybraných 85,7 91,7   
 

Tab.192. Vliv uţívání 2-4  balení léčiv s obsahem paracetamolu během 1. tri-
mestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 576   

počet výskytů znaku 1 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,2 0,0 8,78E-03 

% četnosti nevybraných 98,8 100,0 ** 
 

Tab.193. Vliv neuţívání léčiv s obsahem paracetamolu během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 88 580   

počet výskytů znaku 71 517 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 80,7 89,1 2,28E-02 

% četnosti nevybraných 19,3 10,9 * 
 

Tab.194. Vliv uţívání méně neţ jednoho balení léčiv s obsahem paracetamolu 
během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 88 580   

počet výskytů znaku 16 61 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,2 10,5 3,59E-02 

% četnosti nevybraných 81,8 89,5 * 
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Tab.195. Vliv uţívání 2-4 balení léčiv s obsahem paracetamolu během 2. tri-
mestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 88 580   

počet výskytů znaku 1 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,1 0,3 3,01E-01 

% četnosti nevybraných 98,9 99,7   
 

Tab.196. Vliv neuţívání léčiv s obsahem paracetamolu během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 567   

počet výskytů znaku 74 528 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 83,1 93,1 1,46E-03 

% četnosti nevybraných 16,9 6,9 ** 
 

Tab.197. Vliv uţívání méně neţ jednoho balení léčiv s obsahem paracetamolu 
během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 567   

počet výskytů znaku 12 37 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,5 6,5 2,03E-02 

% četnosti nevybraných 86,5 93,5 * 
 

Tab.198. Vliv uţívání 2-4 balení léčiv s obsahem paracetamolu během 3. trimet-
ru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 567   

počet výskytů znaku 3 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,4 0,4 2,34E-03 

% četnosti nevybraných 96,6 99,6 ** 
 

Tab.199. Vliv neuţívání antibiotik během 1. trimetru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 96 595   

počet výskytů znaku 84 576 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 87,5 96,8 4,36E-05 

% četnosti nevybraných 12,5 3,2 *** 
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Tab.200. Vliv uţívání antibiotik v jedné léčebné kůře (3-10 dnů) v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 96 595   

počet výskytů znaku 10 19 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,4 3,2 1,06E-03 

% četnosti nevybraných 89,6 96,8 ** 
 

Tab.201. Vliv uţívání antibiotik ve 2-4 léčebných kůrách  v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 96 595   

počet výskytů znaku 2 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,1 0,0 4,22E-04 

% četnosti nevybraných 97,9 100,0 *** 
 

Tab.202. Vliv neuţívání antibiotik ve 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 92 597   

počet výskytů znaku 82 568 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 89,1 95,1 2,02E-02 

% četnosti nevybraných 10,9 4,9 * 
 

Tab.203. Vliv uţívání antibiotik v jedné léčebné kůře (3-10 dnů) ve 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 92 597   

počet výskytů znaku 7 27 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,6 4,5 2,03E-01 

% četnosti nevybraných 92,4 95,5   
 

Tab.204. Vliv uţívání antibiotik ve 2-4 léčebných kůrách ve 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 92 597   

počet výskytů znaku 2 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,2 0,2 6,51E-03 

% četnosti nevybraných 97,8 99,8 ** 
 



 135 

Tab.205. Vliv uţívání antibiotik ve více léčebných kůrách ve 2. trimestru  

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 92 597   

počet výskytů znaku 1 1 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,1 0,2 1,27E-01 

% četnosti nevybraných 98,9 99,8   
 

Tab.206. Vliv neuţívání antibiotik ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 594   

počet výskytů znaku 83 577 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 93,3 97,1 5,85E-02 

% četnosti nevybraných 6,7 2,9   
 

Tab.207. Vliv uţívání antibiotik v méně neţ jedné léčebné kůře (3-10 dnů) ve 3. 
trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 594   

počet výskytů znaku 4 15 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,5 2,5 2,92E-01 

% četnosti nevybraných 95,5 97,5   
 

Tab.208. Vliv uţívání antibiotik  ve 2-4 léčebných kůrách ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 594   

počet výskytů znaku 2 0 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,2 0,0 2,53E-04 

% četnosti nevybraných 97,8 100,0 *** 
 

Tab.209. Vliv uţívání antibiotik ve více léčebných kůrách ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 89 594   

počet výskytů znaku 0 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 0,3 5,84E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,7   
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Tab.210. Vliv nezměněné fyzické zátěţe v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 734   

počet výskytů znaku 49 391 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 41,5 53,3 1,78E-02 

% četnosti nevybraných 58,5 46,7 * 
 

Tab.211. Vliv mírně sníţené fyzické zátěţe v těhotenství 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 734   

počet výskytů znaku 44 246 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 37,3 33,5 4,22E-01 

% četnosti nevybraných 62,7 66,5   
 

Tab.212. Vliv výrazně sníţené fyzické zátěţe v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 734   

počet výskytů znaku 22 86 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,6 11,7 3,58E-02 

% četnosti nevybraných 81,4 88,3 * 
 

Tab.213. Vliv zvýšené fyzické zátěţe v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 734   

počet výskytů znaku 3 11 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,5 1,5 4,08E-01 

% četnosti nevybraných 97,5 98,5   
 

Tab.214. Vliv nerizikového těhotenství 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 679   

počet výskytů znaku 58 427 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 56,3 62,9 2,00E-01 

% četnosti nevybraných 43,7 37,1   
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Tab.215. Vliv 1-2 měsíců rizikového těhotenství 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 679   

počet výskytů znaku 8 47 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 6,9 7,55E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 93,1   
 

Tab.216. Vliv 3-4 měsíců rizikového těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 679   

počet výskytů znaku 8 47 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 6,9 7,55E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 93,1   
 

Tab.217. Vliv 5-6 měsíců rizikového těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 679   

počet výskytů znaku 8 72 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,8 10,6 3,76E-01 

% četnosti nevybraných 92,2 89,4   
 

Tab.218. Vliv 7-8 měsíců rizikového těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 679   

počet výskytů znaku 21 86 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 20,4 12,7 3,36E-02 

% četnosti nevybraných 79,6 87,3 * 
 

Tab.219. Vliv prvního porodu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 742   

počet výskytů znaku 68 357 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 57,6 48,1 5,49E-02 

% četnosti nevybraných 42,4 51,9   
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Tab.220. Vliv druhého porodu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 742   

počet výskytů znaku 40 272 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 33,9 36,7 5,63E-01 

% četnosti nevybraných 66,1 63,3   
 

Tab.221. Vliv třetího porodu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 742   

počet výskytů znaku 9 92 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,6 12,4 1,35E-01 

% četnosti nevybraných 92,4 87,6   
 

Tab.222. Vliv čtvrtého porodu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 742   

počet výskytů znaku 1 21 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 2,8 2,05E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 97,2   
 

Tab.223. Vliv porodu císařským řezem 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 764   

počet výskytů znaku 11 56 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,8 7,3 3,54E-01 

% četnosti nevybraných 90,2 92,7   
 

Tab.224. Vliv nezvracení v 1. trimestru 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 701   

počet výskytů znaku 68 469 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 61,3 66,9 2,43E-01 

% četnosti nevybraných 38,7 33,1   
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Tab.225. Vliv ranního zvracení v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 701   

počet výskytů znaku 27 148 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 24,3 21,1 4,45E-01 

% četnosti nevybraných 75,7 78,9   
 

Tab.226. Vliv nejen ranního zvracení v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 701   

počet výskytů znaku 16 84 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,4 12,0 4,69E-01 

% četnosti nevybraných 85,6 88,0   
 

Tab.227. Vliv nezvracení v 2. trimestru 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 559   

počet výskytů znaku 71 498 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 84,5 89,1 2,22E-01 

% četnosti nevybraných 15,5 10,9   
 

Tab.228. Vliv ranního zvracení v 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 559   

počet výskytů znaku 6 25 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,1 4,5 2,87E-01 

% četnosti nevybraných 92,9 95,5   
 

Tab.229. Vliv nejen ranního zvracení v 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 84 559   

počet výskytů znaku 7 36 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,3 6,4 5,17E-01 

% četnosti nevybraných 91,7 93,6   
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Tab.230. Vliv nezvracení ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 83 547   

počet výskytů znaku 77 518 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 92,8 94,7 4,75E-01 

% četnosti nevybraných 7,2 5,3   
 

Tab.231. Vliv ranního zvracení ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 83 547   

počet výskytů znaku 1 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,2 1,8 6,86E-01 

% četnosti nevybraných 98,8 98,2   
 

Tab.232. Vliv nejen ranního zvracení ve 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 83 547   

počet výskytů znaku 5 19 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,0 3,5 2,58E-01 

% četnosti nevybraných 94,0 96,5   
 

Tab.233. Vliv nezvracení ve všech třech trimestrech 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 725   

počet výskytů znaku 58 394 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 51,8 54,3 6,13E-01 

% četnosti nevybraných 48,2 45,7   
 

Tab.234. Vliv ranního zvracení ve všech třech trimestrech 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 725   

počet výskytů znaku 1 6 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 0,8 9,44E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 99,2   
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Tab.235. Vliv ranního nebo nejen ranního zvracení ve všech trimestrech 

soubory Astmatici i Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 725   

počet výskytů znaku 4 19 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 2,6 5,67E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 97,4   
 

Tab.236. Vliv zvracení vyvolaného vůněmi a pachy v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 18 87 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,1 11,4 1,53E-01 

% četnosti nevybraných 83,9 88,6   
 

Tab.237. Vliv zvracení vyvolaného vůněmi a pachy v 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 7 42 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,3 5,5 7,44E-01 

% četnosti nevybraných 93,8 94,5   
 

Tab.238. Vliv zvracení vyvolaného vůněmi a pachy v 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 3 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,7 2,2 7,63E-01 

% četnosti nevybraných 97,3 97,8   
 

Tab.239. Vliv zvracení vyvolaného vůněmi a pachy ve všech trimestrech 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 1 8 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 1,0 8,81E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 99,0   
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Tab.240. Vliv zvracení vyvolaného chuťovými podněty v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 5 27 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,5 3,5 6,22E-01 

% četnosti nevybraných 95,5 96,5   
 

Tab.241. Vliv zvracení vyvolaného chuťovými podněty v 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 2 9 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,8 1,2 5,88E-01 

% četnosti nevybraných 98,2 98,8   
 

Tab.242. Vliv zvracení vyvolaného chuťovými podněty v 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 1 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 0,5 6,27E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 99,5   
                                                                                                                                                                       

Tab.243. Vliv horečnatého onemocnění během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 14 14 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,5 1,8 1,99E-09 

% četnosti nevybraných 87,5 98,2 *** 
 

Tab.244. Vliv horečnatého onemocnění během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 14 38 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,5 5,0 1,62E-03 

% četnosti nevybraných 87,5 95,0 ** 
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Tab.245. Vliv horečnatého onemocnění během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 3 16 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,7 2,1 6,90E-01 

% četnosti nevybraných 97,3 97,9   
 

Tab.246. Vliv prodělaného ekzému během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 6 5 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,4 0,7 2,95E-05 

% četnosti nevybraných 94,6 99,3 *** 
 

Tab.247. Vliv prodělaného ekzému během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 8 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,1 0,9 2,06E-06 

% četnosti nevybraných 92,9 99,1 *** 
 

Tab.248. Vliv prodělaného ekzému během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 7 13 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,3 1,7 2,59E-03 

% četnosti nevybraných 93,8 98,3 ** 
 

Tab.249. Vliv prodělaného urologického zánětu během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 5 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,5 1,3 1,61E-02 

% četnosti nevybraných 95,5 98,7 * 
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Tab.250. Vliv prodělaného urologického zánětu během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 4 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 0,9 1,83E-02 

% četnosti nevybraných 96,4 99,1 * 
 

Tab.251. Vliv prodělaného urologického zánětu během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 2 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,8 0,3 2,54E-02 

% četnosti nevybraných 98,2 99,7 * 
 

Tab.252. Vliv prodělaného gynekologického zánětu během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 4 14 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 1,8 2,25E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 98,2   
 

Tab.253. Vliv prodělaného gynekologického zánětu během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 4 20 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 2,6 5,62E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 97,4   
 

Tab.254. Vliv prodělaného gynekologického zánětu během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 4 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 2,2 3,83E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 97,8   
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Tab.255. Vliv kouření více neţ 5 cigaret  denně během 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 4 22 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 2,9 6,85E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 97,1   
 

Tab.256. Vliv kouření více neţ 5 cigaret  denně během 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 2 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,8 2,2 7,67E-01 

% četnosti nevybraných 98,2 97,8   
 

Tab.257. Vliv kouření více neţ 5 cigaret  denně během 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

počet výskytů znaku 1 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 2,2 3,54E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 97,8   
 

Tab.258. Vliv narození více neţ měsíc před termínem 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

počet výskytů znaku 3 20 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,6 2,7 9,21E-01 

% četnosti nevybraných 97,4 97,3   
 

Tab.259. Vliv narození 14 dní aţ měsíc před termínem 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

počet výskytů znaku 20 98 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 17,2 13,5 2,76E-01 

% četnosti nevybraných 82,8 86,5   
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Tab.260. Vliv narození v termínu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

počet výskytů znaku 75 549 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 64,7 75,4 1,42E-02 

% četnosti nevybraných 35,3 24,6 * 
 

Tab.261. Vliv narození déle neţ 2 týdny po termínu 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

počet výskytů znaku 18 61 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15,5 8,4 1,42E-02 

% četnosti nevybraných 84,5 91,6 * 
 

Tab.262. Vliv porodní hmotnosti  menší neţ 1,5 kg 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 734   

počet výskytů znaku 1 3 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 0,4 5,02E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 99,6   
 

Tab.263. Vliv porodní hmotnosti  1,5-2,5 kg 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 734   

počet výskytů znaku 6 41 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,2 5,6 8,72E-01 

% četnosti nevybraných 94,8 94,4   
 

Tab.264. Vliv porodní hmotnosti 2,5-3,5 kg 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 734   

počet výskytů znaku 68 415 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 59,1 56,5 6,02E-01 

% četnosti nevybraných 40,9 43,5   
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Tab.265. Vliv porodní hmotnosti 3,5-4,5 kg 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 734   

počet výskytů znaku 39 263 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 33,9 35,8 6,90E-01 

% četnosti nevybraných 66,1 64,2   
 

Tab.266. Vliv porodní hmotnosti 4,5-5,5 kg 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 734   

počet výskytů znaku 1 12 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 1,6 5,34E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 98,4   
 

Tab.267. Vliv věku matky 14-18 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 11 29 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,2 3,9 1,01E-02 

% četnosti nevybraných 90,8 96,1 * 
 

Tab.268. Vliv věku matky 19-23 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 57 366 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 47,5 48,8 7,91E-01 

% četnosti nevybraných 52,5 51,2   
 

Tab.269. Vliv věku matky 24-28 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 37 218 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 30,8 29,1 6,93E-01 

% četnosti nevybraných 69,2 70,9   
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Tab.270. Vliv věku matky 29-33 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 13 103 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,8 13,7 3,86E-01 

% četnosti nevybraných 89,2 86,3   
 

Tab.271. Vliv věku matky 34-38 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 1 28 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 3,7 1,00E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 96,3   
 

Tab.272. Vliv věku matky  39-44 let 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 750   

počet výskytů znaku 1 6 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,8 9,70E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,2   
 

Tab.273. Vliv nekonzumace masa a uzenin v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 729   

počet výskytů znaku 3 15 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,6 2,1 7,04E-01 

% četnosti nevybraných 97,4 97,9   
 

Tab.274. Vliv konzumace masa v těhotenství méně neţ 1x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 729   

počet výskytů znaku 12 92 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,4 12,6 5,08E-01 

% četnosti nevybraných 89,6 87,4   
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Tab.275. Vliv konzumace masa v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 729   

počet výskytů znaku 86 523 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 74,8 71,7 4,99E-01 

% četnosti nevybraných 25,2 28,3   
 

Tab.276. Vliv denní konzumace masa a uzenin  v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 115 729   

počet výskytů znaku 14 99 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,2 13,6 6,81E-01 

% četnosti nevybraných 87,8 86,4   
 

Tab.277. Vliv nekonzumace zeleniny v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 733   

počet výskytů znaku 0 3 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 0,4 4,86E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,6   
 

Tab.278. Vliv konzumace zeleniny v těhotenství méně neţ 1x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 733   

počet výskytů znaku 6 34 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,1 4,6 8,32E-01 

% četnosti nevybraných 94,9 95,4   
 

Tab.279. Vliv konzumace zeleniny v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 733   

počet výskytů znaku 49 336 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 41,5 45,8 3,82E-01 

% četnosti nevybraných 58,5 54,2   
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Tab.280. Vliv denní konzumace zeleniny v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 118 733   

počet výskytů znaku 63 360 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 53,4 49,1 3,89E-01 

% četnosti nevybraných 46,6 50,9   
 

Tab.281. Vliv nekonzumace ovoce v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 730   

počet výskytů znaku 0 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 1,0 2,90E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,0   
 

Tab.282. Vliv konzunace ovoce v těhotenství méně neţ 1x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 730   

počet výskytů znaku 7 49 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,0 6,7 7,85E-01 

% četnosti nevybraných 94,0 93,3   
 

Tab.283. Vliv konzumace ovoce v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 730   

počet výskytů znaku 41 322 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 35,3 44,1 7,64E-02 

% četnosti nevybraných 64,7 55,9   
 

Tab.284. Vliv denní konzumace ovoce v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 730   

počet výskytů znaku 68 352 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 58,6 48,2 3,74E-02 

% četnosti nevybraných 41,4 51,8 * 
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Tab.285. Vliv nekonzumace másla v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 709   

počet výskytů znaku 12 50 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,7 7,1 1,73E-01 

% četnosti nevybraných 89,3 92,9   
 

Tab.286. Vliv konzumace másla v těhotenství méně neţ 1x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 709   

počet výskytů znaku 12 108 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,7 15,2 2,08E-01 

% četnosti nevybraných 89,3 84,8   
 

Tab.287. Vliv konzumace másla v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 709   

počet výskytů znaku 31 254 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 27,7 35,8 9,24E-02 

% četnosti nevybraných 72,3 64,2   
 

Tab.288. Vliv denní konzumace másla v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 709   

počet výskytů znaku 57 297 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 50,9 41,9 7,38E-02 

% četnosti nevybraných 49,1 58,1   
 

Tab.289. Vliv nekonzumace rostlinných tuků v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 683   

Počet výskytů znaku 9 72 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,7 10,5 5,55E-01 

% četnosti nevybraných 91,3 89,5   
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Tab.290. Vliv konzumace rostlinných tuků méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 683   

Počet výskytů znaku 26 126 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 25,0 18,4 1,15E-01 

% četnosti nevybraných 75,0 81,6   
 

Tab.291. Vliv konzumace rostlinných tuků 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 683   

Počet výskytů znaku 45 311 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 43,3 45,5 6,65E-01 

% četnosti nevybraných 56,7 54,5   
 

Tab.292. Vliv denní konzumace rostlinných tuků 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 683   

Počet výskytů znaku 24 174 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 23,1 25,5 5,99E-01 

% četnosti nevybraných 76,9 74,5   
 

Tab.293. Vliv nekonzumace arašídů v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 101 670   

Počet výskytů znaku 56 364 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 55,4 54,3 8,34E-01 

% četnosti nevybraných 44,6 45,7   
 

Tab.294. Vliv konzumace arašídů v těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 101 670   

Počet výskytů znaku 44 293 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 43,6 43,7 9,75E-01 

% četnosti nevybraných 56,4 56,3   
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Tab.295. Vliv konzumace arašídů v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 101 670   

Počet výskytů znaku 1 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,0 1,0 9,60E-01 

% četnosti nevybraných 99,0 99,0   
 

Tab.296. Vliv denní konzumace arašídů v těhotenství  

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 101 670   

Počet výskytů znaku 0 6 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 0,9 3,40E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,1   
 

Tab.297. Vliv nekonzumace umělých sladidel během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 675   

Počet výskytů znaku 99 648 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 96,1 96,0 9,55E-01 

% četnosti nevybraných 3,9 4,0   
 

Tab.298. Vliv konzumace umělých sladidel v těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 675   

Počet výskytů znaku 2 13 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,9 1,9 9,91E-01 

% četnosti nevybraných 98,1 98,1   
 

Tab.299. Vliv konzumace umělých sladidel v těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 675   

Počet výskytů znaku 2 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,9 1,0 4,24E-01 

% četnosti nevybraných 98,1 99,0   
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Tab.300. Vliv denní konzumace umělých sladidel v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 103 675   

Počet výskytů znaku 0 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 1,0 2,99E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,0   
 

Tab.301. Vliv nekonzumace ryb během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 721   

Počet výskytů znaku 4 48 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,6 6,7 2,09E-01 

% četnosti nevybraných 96,4 93,3   
 

Tab.302. Vliv konzumace ryb během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 721   

Počet výskytů znaku 71 438 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 63,4 60,7 5,93E-01 

% četnosti nevybraných 36,6 39,3   
 

Tab.303. Vliv konzumace ryb během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 721   

Počet výskytů znaku 36 218 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 32,1 30,2 6,83E-01 

% četnosti nevybraných 67,9 69,8   
 

Tab.304. Vliv denní konzumace ryb během těhotenství  

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 721   

Počet výskytů znaku 1 17 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,9 2,4 3,21E-01 

% četnosti nevybraných 99,1 97,6   
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Tab.305. Vliv nekonzumace mléka během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

Počet výskytů znaku 11 43 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,5 5,9 1,44E-01 

% četnosti nevybraných 90,5 94,1   
 

Tab.306. Vliv konzumace mléka během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

Počet výskytů znaku 17 110 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,7 15,1 8,99E-01 

% čet nosti nevybraných 85,3 84,9   
 

Tab.307. Vliv konzumace mléka během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

Počet výskytů znaku 27 178 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 23,3 24,5 7,84E-01 

% četnosti nevybraných 76,7 75,5   
 

Tab.308. Vliv denní konzumace mléka 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 728   

Počet výskytů znaku 61 397 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 52,6 54,5 6,96E-01 

% četnosti nevybraných 47,4 45,5   
 

Tab.309. Vliv nekonzumace podmáslí 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 71 464   

Počet výskytů znaku 43 319 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 60,6 68,8 1,70E-01 

% četnosti nevybraných 39,4 31,3   
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Tab.310. Vliv konzumace podmáslí během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 71 464   

Počet výskytů znaku 17 76 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 23,9 16,4 1,17E-01 

% četnosti nevybraných 76,1 83,6   
 

Tab.311. Vliv konzumace podmáslí během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 71 464   

Počet výskytů znaku 7 46 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,9 9,9 9,89E-01 

% četnosti nevybraných 90,1 90,1   
 

Tab.312. Vliv denní konzumace podmáslí v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 71 464   

Počet výskytů znaku 4 23 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,6 5,0 8,08E-01 

% četnosti nevybraných 94,4 95,0   
 

Tab.313. Vliv nekonzumace kefíru během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 86 519   

Počet výskytů znaku 34 217 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 39,5 41,8 6,91E-01 

% četnosti nevybraných 60,5 58,2   
 

Tab.314. Vliv konzumace kefíru během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 86 519   

Počet výskytů znaku 24 149 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 27,9 28,7 8,79E-01 

% četnosti nevybraných 72,1 71,3   
 

 

 



 157 

Tab.315. Vliv konzumace kefíru během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 86 519   

Počet výskytů znaku 17 87 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 19,8 16,8 4,94E-01 

% četnosti nevybraných 80,2 83,2   
 

Tab.316. Vliv denní konzumace kefíru v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 86 519   

Počet výskytů znaku 11 69 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,8 13,3 8,98E-01 

% četnosti nevybraných 87,2 86,7   
 

Tab.317. Vliv nekonzumace tvarohu během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 109 690   

Počet výskytů znaku 5 38 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,6 5,5 6,92E-01 

% četnosti nevybraných 95,4 94,5   
 

Tab.318. Vliv konzumace tvarohu během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 109 690   

Počet výskytů znaku 63 331 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 57,8 48,0 5,65E-02 

% četnosti nevybraných 42,2 52,0   
 

Tab.319. Vliv konzumace tvarohu během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 109 690   

Počet výskytů znaku 35 238 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 32,1 34,5 6,26E-01 

% četnosti nevybraných 67,9 65,5   
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Tab.320. Vliv denní konzumace tvarohu v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 109 690   

Počet výskytů znaku 6 83 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,5 12,0 4,42E-02 

% četnosti nevybraných 94,5 88,0 * 
 

Tab.321. Vliv nekonzumace sýrů během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 711   

Počet výskytů znaku 2 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,7 1,4 7,91E-01 

% četnosti nevybraných 98,3 98,6   
 

Tab.322. Vliv konzumace sýrů během těhotenství méně neţ 2x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 711   

Počet výskytů znaku 57 329 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 49,1 46,3 5,66E-01 

% četnosti nevybraných 50,9 53,7   
 

Tab.323. Vliv konzumace sýrů během těhotenství 2-5x týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 711   

Počet výskytů znaku 41 281 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 35,3 39,5 3,92E-01 

% četnosti nevybraných 64,7 60,5   
  

Tab.324. Vliv denní konzumace sýrů v těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 116 711   

Počet výskytů znaku 16 91 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,8 12,8 7,67E-01 

% četnosti nevybraných 86,2 87,2   
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Tab.325. Vliv nekonzumace bílých jogurtů v těhotenství  

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 72 526   

Počet výskytů znaku 26 217 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 36,1 41,3 4,05E-01 

% četnosti nevybraných 63,9 58,7   
 

Tab.326. Vliv konzumace bílých jogurtů během těhotenství v mnoţství 1-2 ke-
límky týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 72 526   

Počet výskytů znaku 32 222 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 44,4 42,2 7,18E-01 

% četnosti nevybraných 55,6 57,8   
 

Tab.327. Vliv konzumace bílých jogurtů během těhotenství v mnoţství 3-5 ke-
límků týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 72 526   

Počet výskytů znaku 11 60 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15,3 11,4 3,41E-01 

% četnosti nevybraných 84,7 88,6   
 

Tab.328. Vliv konzumace bílých jogurtů během těhotenství v mnoţství větším 
neţ 6 kelímků týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 72 526   

Počet výskytů znaku 3 27 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,2 5,1 7,25E-01 

% četnosti nevybraných 95,8 94,9   
 

Tab.329. Vliv nekonzumace ovocných jogurtů během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 703   

Počet výskytů znaku 84 576 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 75,7 81,9 1,18E-01 

% četnosti nevybraných 24,3 18,1   
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Tab.330. Vliv konzumace ovocných jogurtů v těhotenství v mnoţství 1-2 kelím-
ky týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 703   

Počet výskytů znaku 48 294 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 43,2 41,8 7,78E-01 

% četnosti nevybraných 56,8 58,2   
 

Tab.331. Vliv konzumace ovocných jogurtů během těhotenství v mnoţství 3-5 
kelímků týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 703   

Počet výskytů znaku 41 291 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 36,9 41,4 3,75E-01 

% četnosti nevybraných 63,1 58,6   
 

Tab.332. Vliv konzumace ovocných jogurtů během těhotenství v mnoţství vět-
ším neţ 6 kelímků týdně 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 111 703   

Počet výskytů znaku 17 76 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 15,3 10,8 1,66E-01 

% četnosti nevybraných 84,7 89,2   
 

Tab.333. Vliv pohlaví dítěte- dívky  

soubory astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 456 456   

počet výskytů znaku 45 411 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,9 90,1 8,65E-130 

% četnosti nevybraných 90,1 9,9 *** 

Tab.334. Vliv pohlaví dítěte – chlapci 

soubory astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 431 431   

počet výskytů znaku 77 354 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 17,9 82,1 2,04E-79 

% četnosti nevybraných 82,1 17,9 *** 
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Tab.335. Vliv nulového váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 2 7 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,7 0,9 4,57E-01 

% četnosti nevybraných 98,3 99,1   
 

Tab.336. Vliv 1-7 kg váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 20 95 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,7 12,6 2,21E-01 

% četnosti nevybraných 83,3 87,4   
 

Tab.337. Vliv 8-11kg váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 40 277 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 33,3 36,7 4,71E-01 

% četnosti nevybraných 66,7 63,3   
 

Tab.338. Vliv 12-13kg váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 20 147 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 16,7 19,5 4,64E-01 

% četnosti nevybraných 83,3 80,5   
 

Tab.339. Vliv 14-18kg váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 22 146 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,3 19,4 7,90E-01 

% četnosti nevybraných 81,7 80,6   
 

 

 



 162 

Tab.340. Vliv 19 a více kg váhového přírůstku matky během těhotenství 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 754   

Počet výskytů znaku 16 82 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,3 10,9 4,28E-01 

% četnosti nevybraných 86,7 89,1   
 

Tab.341. Vliv roku narození : 1990 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 122 762   

Počet výskytů znaku 1 6 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,8 9,70E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,2   
 

Tab.342. Vliv roku narození : 1991 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 122 762   

Počet výskytů znaku 3 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,5 1,3 3,29E-01 

% četnosti nevybraných 97,5 98,7   
 

Tab.343. Vliv roku narození : 1992 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 122 762   

Počet výskytů znaku 62 324 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 50,8 42,5 8,61E-02 

% četnosti nevybraných 49,2 57,5   
 

Tab.344. Vliv roku narození : 1993 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 122 762   

Počet výskytů znaku 56 422 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 45,9 55,4 5,11E-02 

% četnosti nevybraných 54,1 44,6   
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Tab.345. Vliv měsíce narození: leden 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 8 81 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,7 10,6 1,84E-01 

% četnosti nevybraných 93,3 89,4   
 

Tab.346. Vliv měsíce narození: únor 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 10 57 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,3 7,5 7,34E-01 

% četnosti nevybraných 91,7 92,5   
 

Tab.347. Vliv měsíce narození: březen 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 14 90 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 11,7 11,8 9,75E-01 

% četnosti nevybraných 88,3 88,2   
 

Tab.348. Vliv měsíce narození: duben 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 11 76 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,2 9,9 7,93E-01 

% četnosti nevybraných 90,8 90,1   
 

Tab.349. Vliv měsíce narození: květen 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 10 61 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,3 8,0 8,93E-01 

% četnosti nevybraných 91,7 92,0   
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Tab.350. Vliv měsíce narození: červen 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 13 54 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,8 7,1 1,46E-01 

% četnosti nevybraných 89,2 92,9   
 

Tab.351. Vliv měsíce narození: červenec 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 11 66 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,2 8,6 8,46E-01 

% četnosti nevybraných 90,8 91,4   
 

Tab.352. Vliv měsíce narození: srpen 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 6 55 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,0 7,2 3,79E-01 

% četnosti nevybraných 95,0 92,8   
¨ 

Tab.353. Vliv měsíce narození: září 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 12 59 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,0 7,7 3,91E-01 

% četnosti nevybraných 90,0 92,3   
 

Tab.354. Vliv měsíce narození: říjen 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 7 59 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,8 7,7 4,66E-01 

% četnosti nevybraných 94,2 92,3   
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Tab.355. Vliv měsíce narození: listopad 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 12 48 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,0 6,3 1,31E-01 

% četnosti nevybraných 90,0 93,7   
 

Tab.356. Vliv měsíce narození: prosinec 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 120 765   

Počet výskytů znaku 6 53 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 5,0 6,9 4,31E-01 

% četnosti nevybraných 95,0 93,1   
 

Tab.357. Vliv domácích zvířat v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 14 84 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 12,5 11,0 6,34E-01 

% četnosti nevybraných 87,5 89,0   
 

Tab.358. Vliv domácích zvířat v 2. trimestru 

soubory Astmatici i Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 11 75 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,8 9,8 9,95E-01 

% četnosti nevybraných 90,2 90,2   
 

Tab.359. Vliv domácích zvířat v 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 11 79 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,8 10,3 8,69E-01 

% četnosti nevybraných 90,2 89,7   
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Tab.360. Vliv domácích zvířat ve všech trimestrech 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 10 74 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,9 9,7 8,03E-01 

% četnosti nevybraných 91,1 90,3   
 

Tab.361. Vliv hospodářských zvířat v 1. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 8 76 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,1 9,9 3,48E-01 

% četnosti nevybraných 92,9 90,1   
 

Tab.362. Vliv hospodářských zvířat v 2. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 10 71 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 8,9 9,3 9,04E-01 

% četnosti nevybraných 91,1 90,7   
 

Tab.363. Vliv hospodářských zvířat v 3. trimestru 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 8 70 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,1 9,2 4,86E-01 

% četnosti nevybraných 92,9 90,8   
 

Tab.364. Vliv hospodářských zvířat ve všech trimestrech 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 112 765   

Počet výskytů znaku 7 69 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 6,3 9,0 3,31E-01 

% četnosti nevybraných 93,8 91,0   
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Tab.365. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – do 40 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 1 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 0,5 6,90E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 99,5   
 
Tab. 366.Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 41-44 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 1 8 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 1,1 8,10E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 98,9   
 
Tab. 367. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním –45-49 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 9 61 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 7,4 8,1 8,00E-01 

% četnosti nevybraných 92,6 91,9   
 
Tab. 368. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 50-54 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 22 146 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 18,2 19,4 7,49E-01 

% četnosti nevybraných 81,8 80,6   
 
Tab.369. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 55-59 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 26 157 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 21,5 20,9 8,78E-01 

% četnosti nevybraných 78,5 79,1   
 
Tab.370. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 60-64 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 24 157 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 19,8 20,9 7,93E-01 

% četnosti nevybraných 80,2 79,1   
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Tab.371. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 65-69 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 13 89 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 10,7 11,8 7,29E-01 

% četnosti nevybraných 89,3 88,2   
 
Tab.372. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 70-74 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 17 65 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 14,0 8,6 5,85E-02 

% četnosti nevybraných 86,0 91,4   
 
Tab.373. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 75-79 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 3 33 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 2,5 4,4 3,27E-01 

% četnosti nevybraných 97,5 95,6   
 
Tab.374. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 80-84 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 4 15 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 3,3 2,0 3,59E-01 

% četnosti nevybraných 96,7 98,0   
 
Tab.375. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 85-89 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 1 9 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,8 1,2 7,22E-01 

% četnosti nevybraných 99,2 98,8   
 
Tab.376. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 90-94 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 0 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 0,5 4,21E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,5   
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Tab.377. Vliv hmotnosti matky před otěhotněním – 95-99 kg 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 121 752   

počet výskytů znaku 0 4 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 0,5 4,21E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 99,5   
 
Tab.378. Vliv ţádného mladšího sourozence v domácnosti během prvních 2 let 
ţivota dítěte 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 635   

počet výskytů znaku 51 242 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 49,0 38,1 3,47E-02 

% četnosti nevybraných 51,0 61,9 * 
 
Tab.379. Vliv jednoho mladšího sourozence v domácnosti během prvních dvou 
let ţivota dítěte 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 635   

počet výskytů znaku 42 282 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 40,4 44,4 4,43E-01 

% četnosti nevybraných 59,6 55,6   
 
Tab.380. Vliv dvou mladších sourozenců v domácnosti během prvních dvou let 
ţivota dítěte 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 635   

počet výskytů znaku 10 89 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 9,6 14,0 2,22E-01 

% četnosti nevybraných 90,4 86,0   
 
Tab. 381. Vliv tří mladších sourozenců v domácnosti během prvních dvou let 
ţivota dítěte 

Soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 635   

počet výskytů znaku 0 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 0,0 1,6 1,98E-01 

% četnosti nevybraných 100,0 98,4   
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Tab.382. Vliv více neţ tří mladších sourozenců v domácnosti během prvních 
dvou let ţivota dítěte 

soubory Alergici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 104 635   

počet výskytů znaku 1 12 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,0 1,9 5,04E-01 

% četnosti nevybraných 99,0 98,1   
 
Tab.383. Vliv ţádného staršího sourozence v domácnosti během prvních dvou 
let ţivota dítěte 

Soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 75 414   

počet výskytů znaku 61 313 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 81,3 75,6 2,82E-01 

% četnosti nevybraných 18,7 24,4   
 
Tab.384. Vliv jednoho staršího sourozence v domácnosti během prvních dvou 
let ţivota dítěte 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 75 414   

počet výskytů znaku 10 89 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 13,3 21,5 1,05E-01 

% četnosti nevybraných 86,7 78,5   
 
Tab.385. Vliv dvou starších sourozenců v domácnosti během prvních dvou let 
ţivota dítěte 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 75 414   

počet výskytů znaku 3 10 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 4,0 2,4 4,33E-01 

% četnosti nevybraných 96,0 97,6   
 
Tab.386. Vliv tří starších sourozenců v domácnosti během prvních dvou let ţi-
vota dítěte 

soubory Astmatici Nealergici   

počet všech probandů bez -1 75 414   

počet výskytů znaku 1 2 Hladina významnosti 

% četnosti znaků 1,3 0,5 3,86E-01 

% četnosti nevybraných 98,7 99,5   
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Seznam škol, kam byly zaslány dotazníky 

Místo ulice PSČ okr. 

Benešov Jiráskova 888 256 01 BN 

Beroun Wagnerovo náměstí 458  266 01 BE 

Bolatice Školní 475/9 747 23 OP 

Boskovice Sušilova 28  680 01 BK 

Břeclav Kpt. Nálepky 7  690 06 BV 

Bučovice Školní 711  685 01 VY 

Buchlovice Komenského 483 687 08 UH 

Bystřice Dr. E. Beneše 300  257 51 BN 

Čáslav Masarykova 357  286 01 KH 

Hodonín U Červených domků 40  695 03 HO 

Hořovice Jiráskova 617  268 01 BE 

Choceň Svatopluka Čecha 1686  565 01 UO 

Chrudim Husova 9  537 01 CR 

Ivanovice na Hané Tyršova 218  683 23 VY 

Jablonné nad Orlicí Jamenská 555  561 64 UO 

Jevíčko U zámečku 784  569 43 SY 

Klobouky u Brna Vinařská 29  691 72 BV 

Kolín Masarykova 412  280 02 KO 

Konice Tyršova 609  798 52 PV 

Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 NJ 

Kouřim Českosl. armády 626  281 61 KO 

Kralupy nad Vltavou Třebízského 523  278 01 ME 

Kroměříţ Mánesova 3861  767 01 KM 

Kutná Hora Kamenná stezka 40  284 01 KH 

Kyjov U Vodojemu 1261  697 01 HO 

Lázně Bělohrad Komenského 95  507 81 JC 

Libochovice Vrchlického 284  411 17 LT 

Litoměřice Havlíčkova 32  412 01 LT 

Litomyšl Zámecká 496  570 01 SY 

Lovosice Sady pionýrů 4  410 02 LT 

Luţná Masarykovo nám. 252 270 51 RA 

Lysá nad Labem Komenského 1534  289 22 NB 

Mělník Blahoslavova 2461  276 01 ME 

Mikulášovice Brtnická 20  407 79 DC 

Mirovice Pod kostelem 4  398 06 PI 

Mnichovo Hradiště Studentská 895  295 01 MB 
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Moravská Třebová Kostelní náměstí 2  571 01 SY 

Náměšť n. Osl Komenského 53  675 71 TR 

Neratovice Školní 900  277 11 ME 

Nové Město nad Metují Školní 1000  549 01 Na 

Nymburk Tyršova 446  288 01 NB 

Pelhřimov Krásovy domky 989  393 01 PE 

Počátky Komenského sady 387  394 64 PE 

Přerov Boţeny Němcové 16  750 02 PR 

Rokytnice nad Jizerou Dolní 172 512 44 SM 

Rumburk Tyršova 1066  408 01 DC 

Sadská Karolíny Světlé 386 289 12 NB 

Semily Háje n. Jiz. - Loukov 45  513 01 SM 

Semily Nad Špejcharem 574  513 01 SM 

Slavkov u Brna Tyršova 977  684 01 VY 

Smiřice Jiráskova 206 503 03 HK 

Suchdol nad Luţnicí 28. října 329  378 06 JH 

Šluknov T. G. Masaryka 678  407 77 DC 

Třebíč Bartuškova 700/20  674 01 TR 

Třeboň Sokolská 296  379 34 JH 

Týnec nad Sáz. Komenského 265  257 41 BN 

Uherské Hradiště Za Alejí 1072  686 06 UH 

Velká Bystřice 8. května 67 783 53 OC 

Velké Poříčí  Poříčská 320  549 32 NA 

Vlašim Tylova 271  258 01 BN 

Vrdy Školská 108  285 71 KH 

Vyškov Osvobození 682  682 01 VY 

Zábřeh B.Němcové 15  789 01 SU 

Ţamberk Nádraţní 743  564 01 UO 

Ţelezný Brod Školní 700  468 22 JN 
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Kódy pouţívané ke zpracovávání dotazníků 
 

110 pyly 1 
111 trávy 13 
112 seno 15 
113 senná rýma 50 
114 bojínek 66 
115 ţito 44 
116 obilí 22 
117 kukuřice 43 
118 plevel 41 
119 pelyněk 21 
120 ambrozie 58 
121 pampeliška 59 
122 stromy 40 
123 javor 28 
124 bříza 30 
125 kaštan 62 
126 keře 57 
127 černý bez 35 
140 prach 2 
141 kouř 56 
150 citrusy 26 
151 pomeranč 4 
152 jablka 60 
153 peckovité 63 
154 vejce 49 
155 lilek 3 
156 rajče 54 
157 mrkev 61 
158 mák 11 
159 ořechy 10 
160 ryby 9 
161 mléko 29 
162 mateřské mléko 38 
163 lepek 51 
164 mouka 55 
165 med 34 
166 kakao, čokoláda 27 
166 potraviny 14 
170 plísně 5 
171 bakterie 33 
180  roztoči 6 
181 vosa 7 
182 včela 8 
183 šváb 36 
184 hmyz 37 
190 zvířata 12 
191 kočka 18 
192 pes 23 
193 kůň 19 
194 morče 22 
195 králík 45 
196 křeček 46 
197 ptáci 47 
198 peří 17 
200 fotoalergie 20 
202 paralen 42 
203 PNC 24 
204 sulfonamidy 67 
205 lok. anestetika 39 
206 brufen 53 
207 zubní pasta 65 

208 
prací prostředky, 

aviváţe 
31 

 

 

SM sympatomimetika 7 ventolin 

  9 seretide 

  17 spersalerg 

  31 symbicort 

  37 bricanyl 

  41 sanorin-
analergin 

  43 foradil 

  48 buventol 

  31 symbicort 

  52 ecosal 

  53 berodual 

  83 berotec 

  94 duaspir 

  96 berodual 

  65 serevent 

  73 evercil 

  77 spiropent 

  107 epipen 

  109 salbutamol 

  51 salbutamol 

LEU antileukotrieny 13 singulair 

KROM kromony 36 cromohexal 

  49 tilade mint 

  97 nalcrom 

  99 allergo-
comod 

  54 allergocrom 
kombi 

  71 cusicrom 

HIS antihistaminika 1 claritine 

  4 zyrtec 

  5 zaditen 

  14 aerius 

  19 dithiaden 

  20 zodac 

  24 xyzal 

  27 flonidan 

  25 fenistil 

  45 livostin 

  98 analergin 

  102 loranol 

  55 prothazin 

  59 cetirizin 

  85 cetirizin 

  60 allergodil 

  66 letizen 

  78 alerid 

  108 alerid 

  82 ketotifen 

  40 hismanal 

  38 hismanal 

ACh anticholinergika 46 atrovent 

X xantiny 11 afonilum 

IM imunomodulátory 32 ribomunyl 

  42 irs 

  12 bronchovaxon 

  56 biostim 

  58 imudon 

  70 luivac 

  2 staloral 

  88 phostal 

V vakcíny 76 autovakcína 
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  18 autovakcína 

  8 vakcína proti 
vosám 

  86 H-AL 

KO kortikoidy 3 flixonase 

  6 pulmicort 

  10 flixotide 

  16 inflamide 

  23 nasonec 

  30 giona 

  33 rhinocort 

  34 beclomet 

  39 miflonid 

  44 pulmax 

  47 aldecin 

  89 ecobec 

  74 ecobec 

  90 allergonase 

  101 prednison 

  61 tafen 

  105 ultracortenol 

  35 kortikoidy 

dKO dermální kortiko-
idy 

15 locoid 

  26 locoid 

  95 belosalic 

  92 dermatop 

  103 advantan 

  79 belogent 

  62 elocom 

H homeopatika 63 homeopatika 

  21 licopodium- 
homeo 

PL pomocná léčiva 57 nasivin 

  64 bepanthen 

  67 wobenzym 

  68 vibrocil 

  69 masti na 
ekzém 

  72 oční kapky 

  75 nosní kapky 

  81 sterimar 

  84 excipial 

  92 dermatop 

  93 lipobase 

  28 linola-fet 

  29 balmandol 

AA ostatní  91 naaxia 

    

  100 calcium 

  22 salofalk 
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