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AABBSSTTRRAAKKTT  
VÝCHOZÍ PODMÍNKY: Rhinitida je jedním z příčin pozdějšího rozvoje 

astmatu. Jedná se o onemocnění velmi obtěžující a snižující kvalitu života. Pre-

valence neustále narůstá nejen v dětství. Bylo již popsáno mnoho rizikových a 

protektivních faktorů důležitých pro rozvoj atopických onemocnění a rhinitidy.  

CÍLE STUDIE: Porovnat dvě skupiny dětí (rhinitici a kontrolní skupina) 

s rozdílnými rizikovými a protektivními faktory pro rozvoj rhinitidy. Rozpoznání 

rizikových faktorů nám může pomoci navrhnout příslušné preventivní programy 

a zlepšit naši znalost onemocnění. 

METODY: Bylo rozesláno 3848 anonymních a strukturovaných dotazníků 

do českých základních škol. Dotazník vyplňovali za děti rodiče a byl zaměřen 

na zjištění okolností těhotenství matky a podmínky života dítěte během tří ob-

dobí (první dva roky života, 6.-7. rok a 12.-13. rok). Navráceno bylo 2050 vypl-

něných dotazníků a my jsme se  zaměřili na skupinu 334 rhinitických dětí a 765 

nealergických dětí jako referenční skupinu. Rhinitikem bylo to dítě,u kterého 

byly uváděny obtíže: sezónní rýma nebo celoroční rýma, alespoň jednou během 

sledovaných období. 

VÝSLEDKY: Jako rizikové statisticky významné faktory jsme označili – 

okolnosti těhotenství jako je rizikové těhotenství, horečnatá onemocnění, 

ekzém, užívání antibiotik, užívání paracetamolu, zvracení, snížení pohybové 

aktivity v těhotenství, nízký věk matky a přenášení dítěte. Jako rizikové i když 

ne statisticky významné se jevila doba narození koncem roku. Mezi ochranné 

vlivy patří: větší konzumace sýrů, kontakt s domácími i hospodářskými zvířaty, 

narození v březnu, mladší ale hlavně starší sourozenci, pořadí porodu (některé 

výsledky byly významné a některé se blížily hladině významnosti). Vliv císař-

ského řezu jsme statisticky neprokázali, stejně jako vliv stravy v těhotenství, 

kouření v těhotenství, gynekologický a urologický zánět. 

ZÁVĚR: V této studii jsme prokázali, že mnoho prenatálních faktorů je 

spojeno se vznikem rhinitidy v dětství. To dokazuje, že nejen období prvních let 

po narození je důležité pro vývoj imunitního systému, ale taktéž těhotenství a 

mnoho dalších faktorů může určit sklon k rhinitidě. 
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AABBSSTTRRAACCTT    
BACKGROUND: Rhinitis is one of the causes of the later asthma-

expansion. This disease is very vexatious and has a negative impact on the 

quality of life. The prevalence steadily rises not only in childhood. Many risk and 

protective factors that are very important for the expansion of atopic diseases 

and rhinitis have been described.  

OBJECTIVES: To compare two child populations (rhinitics and the refe-

rence sample) with different risk and protective factors influencing the expansi-

on of rhinitis. Thanks to the recognition of the risk factor we can project relevant 

preventive plans and ímprove our general knowledge in this type of disease.  

METHODS: 3845 anonymous and structured questionnaires were distri-

buted at the Czech basic schools. The parents filled in the questionnaires on 

behalf of their children. The questionnaires were supposed to find out the preg-

nancy conditions of a mother and the living conditions of a child during three 

periods (first two years of life, the 6th and the 7th year, the 12th and and 13th 

year). 2050 filled questionnaire were delivered and the analysis was focused on 

the group of 334 rhinitic children and 765 nonallergic children. We call a child as 

a rhinitic that has some problems, for example seasonal or all-season coryza, at 

least once during the followed periods. 

RESULTS: The pregnancy conditions (the risk pregnancy, fevered disea-

ses, eczema, antibiotics usage, paracetamolum usage, vomitting, decrease in 

physical activities during pregnancy, young maternal age and long gestation 

age could be called the statistic relevant factors.  The birth at the end of the 

year is risk but not statistically relevant. Among the protective factors we can 

count: higher consumption of cheese, contact with domestic and farming ani-

mals, the birth in March, younger and especially older siblings, higher number of 

births (some results were relevant and some of them were nearly the significan-

ce level). We did not prove the effect of Caesarian section, nutrition, smoking in 

pregnancy, gynecological and urological inflammations. 

CONCLUSION: We proved in this study that many prenatal factors are 

related with the rhinitis expansion in childhood. The inclination to rhinitis can be 
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determined by a great number of factors, for example the period after birth 

which is important for the development of the immune system. 
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11  ÚÚVVOODD  
Alergie je dnes již hojně rozšířené onemocnění imunitního systému. Se-

tkáváme se s ní téměř na každém kroku. Přecitlivělost vychází z přehnané re-

akce imunitního systému na vnější podnět tj. antigen, který jiným jedincům ne-

škodí, nebo jim dokonce i prospívá. Imunitní systém má navíc imunologickou 

paměť, do které ukládá všechny informace o novém antigenu a při příštím se-

tkání se s ním rychleji vypořádává.  

Alergická reakce je založena na reakci imunitního systému, kdy se při ní 

tvoří nadměrné množství protilátek. Alergen je pohlcen bílými krvinkami (makro-

fágy), ty ho rozloží na malé částečky a signalizují jeho fragmenty dalším buň-

kám. Díky signálům začnou B- lymfocyty tvořit protilátky. Po prvním setkání 

s alergenem se protilátky (nazývány imunoglobuliny E tj. IgE) dostávají krví do 

tkání, kde se zachycují na povrchu žírných buněk, přičemž jedna dokáže zachy-

tit až 500 000 molekul IgE. Nejvyšší počet žírných buněk se nachází v nose, 

v průduškách, na kůži a v trávicím traktu. Zde buňky označené IgE  čekají na 

další setkání s alergenem tj. antigenem, pak plně propukne alergická reakce 

a v místě zánět, který způsobí řada látek uvolněných z žírných buněk (např. 

histamin, leukotrieny, prostaglandiny a jiné chemické látky jako mediátory záně-

tu). Senzibilizace je děj, při němž se organismus stává stále citlivějším na určitý 

podnět. (Bartůňková et al., 2006) 

Mnohé studie uvádějí, že dochází nejenom k prudkému vzestupu výskytu 

alergií, ale alergické reakce se také objevují i v pozdějším věku. V průzkumu 

členů skupiny alergických pacientů, jenž byl proveden Evropskou federací sdru-

žení pacientů s alergií a s onemocněními dýchacích cest (EFA), bylo zjištěno, 

že čtyři z deseti pacientů s alergickou rýmou jsou postiženi jedním nebo dvěma 

závažnými příznaky a další tři z deseti vykazují tři nebo více závažných přízna-

ků. Více než 80 miliónů Evropanů (Alergie: Hlavní fakta, 2006) trpí určitou for-

mou alergického onemocnění a podle Evropské federace sdružení pacientů 

s alergii a s onemocněními dýchacích cest tento počet stoupá. Světová zdra-

votnická organizace (WHO) odhaduje, že alergická rýma a zánět spojivek posti-

huje více než 115 miliónů osob na celém světě. Číslo určující procentuální vý-

skyt alergických onemocnění kolísá podle statistik WHO mezi 5-20% dospělé i 

dětské populace. Např. podle výsledků z Finska je ve velkoměstech 5,3% aler-
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giků. Hodnotí se i sociální postavení, v rodinách dělníků je 4,6% dětí s alergií, u 

zemědělců je to 5,3% a v rodinách inteligence je to 14,6%. Podle českých sta-

tistických údajů dosahují „alergické stavy“ v české populaci čísla kolem 20%, 

ovšem výskyt u mladé generace do 15 let je značně vyšší, činí až 25%. Výskyt 

astmatu je v průměru 2,5%, výskyt alergické rýmy 7,4% a výskyt kožních alergií 

je 4,5%.  (Davies, 2001) 

V průběhu posledních 20-30 let dochází k výraznému nárůstu alergic-

kých onemocnění. Tuto explozi alergie lze částečně přičíst ekologickým fakto-

rům. Život v uzavřených prostorách, městské prostředí, znečišťující látky uvnitř 

budov ale i ve vnějším prostředí a nové látky, jimž jsme nebyli dosud vystaveni, 

to vše pravděpodobně přispělo k tomuto prudkému zvýšení. Stresující životní 

styl je pak dalším faktorem. (www.alergie.cz, 1) Nejblíže obecnému vysvětlení  

nárůstu alergií byl už v roce 1976 J. W. Gerrard,  když napsal: „alergická one-

mocnění jsou cenou za osvobození od infekčních a parazitárních chorob.“ (cita-

ce), (Špičák, 2006) Dědičnost má také jistý vliv na vznik alergií. U dítěte, jehož 

jeden rodič trpí alergií, je riziko vzniku alergického onemocnění 30%. Jsou-li 

alergici oba rodiče, zvyšuje se riziko na 60%. Může se ale také stát, že dědičný 

základ „přeskočí“ jednu generaci. 

Alergie, i když se nejedná o vážné a život ohrožující onemocnění, svým 

často chronickým průběhem významně negativně ovlivňuje kvalitu života alergi-

ků. Působí poruchy koncentrace při práci a učení ve dne a zhoršuje spánek 

v noci. Vede ke snížené výkonnosti, zhoršenému společenskému uplatnění, 

narušuje také partnerské vztahy a má negativní odezvu v emoční sféře. Neza-

nedbatelný není ani problém ekonomický, který s sebou tato nemoc nese, ať již 

ve vztahu k pracovní neschopnosti postižených nebo k výši finančních nákladů 

na léčbu. 

Institut UCB pro alergii byl založen v roce 1987, jako nezávislá a ne-

zisková organizace, která má za cíl boj proti vzrůstajícímu počtu alergických 

onemocnění. Je zaměřená na distribuci informací jak lékařům, tak i laické ve-

řejnosti, podporuje komunikaci mezi výzkumem a lékaři, zabývá se též preven-

tivními opatřeními. Společnost má za úkol edukovat, informovat a zlepšit pre-

venci alergií, podporuje výzkum, analyzuje současnou situaci. (www.theucb-

instituteofallergy.com) 

http://www.alergie.cz/�
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Naše dotazníková studie, která proběhla v roce 2005 měla název „Někte-

ré podmínky života dětí ve vztahu ke zdraví a nemoci“. Navazovala tak na do-

tazníkovou akci z roku 2002 a naším cílem bylo získat údaje o zdravotním stavu 

dětí, porovnat je, zjistit tak predispoziční faktory, jež vedou ke vzniku alergic-

kých onemocnění, a také zmapovat výskyt alergií v různých oblastech České 

republiky.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na období těhotenství (výživu matky, 

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

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

starších sourozenců. (www.allergology.cz, 1; www.alergie.cz, 1; Lodinová-Žád-

níková, 2006) 

http://www.allergology.cz/�
http://www.alergie.cz/�
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22  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  
2.1.  Podstata alergie  

Podmínkou vzniku alergie je opakovaný kontakt organismu s nějakým 

vyvolávajícím podnětem, mnohdy pouhá přítomnost alergenů však nestačí, mu-

sí se účastnit i další vlivy. 

Imunitní systém má hlídat organismus, má přiměřeně reagovat na 

všechny podněty – vnější tj. toxické látky, bakterie, viry apod., ale i na vnitřní tj. 

nádorové buňky, poškozené nebo přestárlé buňky a chránit před nimi jedince. 

Tyto vnější podněty nazýváme antigeny, pokud tedy imunitní systém nepřimě-

řeně reaguje na látky bílkovinné povahy (alergeny) můžeme hovořit o alergii.  

Imunitní systém, stejně jako všechny další součásti organismu, může 

fungovat normálně tj. fyziologicky, ale i chybně, patologicky. Pokud se vyskytují 

neadekvátní reakce na běžné antigeny z vnějšího prostředí, hovoříme o alergii 

(vychází z latiny allos = jiný a ergon = činnost). Přehnaná reakce poškozuje 

vlastní organismus, označuje se pojmem autoimunita, nebo-li přesněji auto-

agrese. Dělení do imunopatologických reakcí zavedl Coombs a Gell, reakce 

rozdělili do pěti typů na základě významných společných rysů. 

2.1.1. I. typu – atopie ( anafylaktická reakce) 
V laické veřejnosti je nazývána alergií, podstatou je ale neadekvátní re-

akce na běžné vnější antigeny, jako jsou pyly, složky potravy, roztoči, léky atd.. 

S těmito antigeny přichází do styku všichni lidé, ale pouze atopici reagují nepři-

měřeně a jsou doprovázeny rozmanitými a často výraznými příznaky.  

Anafylaxe je jeden z mála imunopatologických stavů, kdy změny mohou 

rychle vést k nezvratnému selhání životních funkcí. Výzkum je velmi kompliko-

ván špatně definovatelným genotypem – nejednotnou klinickou definicí (těžká, 

život ohrožující reakce hypersenzitivity – EAACI, jedná se  těžkou alergickou 

reakci s příznaky kožními, gastrointestinálními a nebo kardiovaskulárními – de-

finice USA). (Kučera, 2006) 

Příčinou nejsou primárně alergeny, ale odlišná reaktivita. Významným 

faktorem je zvýšená hladina IgE (10-100x vyšší než u neatopiků) v séru atopiků, 

ale mohou být též atopici s normální hladinou a též neatopici se zvýšenou hla-
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dinou imunoglobulinů E. Není dosud objasněno proč jsou v populaci takové vý-

kyvy, hlavním faktorem jsou asi dědičné dispozice. Mechanismus vzniku je dán 

setkáním antigenu s receptorem na příslušném B-lymfocytu, a pokud byl tento 

signál potvrzen ještě druhým signálem, začínají se tvořit specifické protilátky a 

to nejprve IgM. Následuje změna genu pro těžké řetězce imunoglobulínů, tzv. 

izotypový přesmyk. Poté začne B-lymfocyt tvořit protilátky třídy E, ale stále rea-

guje se stejným antigenem. Nejvíce je tak syntetizován IgE a IgA.  Tento pře-

smyk často podporují také cytokiny, především IL-4, který je produkován lymfo-

cyty Th2, další je IL-5. Existuje pravděpodobně vztah mezi atopií a převahou 

imunity typu Th1 a Th2, u atopiků převažují buňky Th2, tato dysregulace je 

možná též zhoršením činnosti Th1 větve. 

Klinické projevy atopie: Efektorovými buňkami těchto reakcí jsou žírné 

buňky (mastocyty, nebo-li tkáňové bazofily). Jsou rozptýlené hlavně ve slizni-

cích, kůži, podkoží a v podslizničním pojivu. Na jejich povrchu se nachází mno-

ho receptorů, hlavně receptor pro fragment IgE, receptor pro složky komple-

mentu a mnoho dalších. Tyto receptory umožňují aktivaci mastocytů, v případě 

IgE je ještě nutné přemostění alergenem, po navázání IgE na mastocyt pak po-

vrch buňky slouží jako specifický receptor pro antigen a reaguje pouze s tím, 

který vyvolal jeho tvorbu. Mastocyty obsahují velké množství granul, které jsou 

schopné je velmi rychle uvolnit. Obsahují mnoho biologicky velmi aktivních lá-

tek, především histamin a tryptázu. Po přemostění dochází k velmi rychlé de-

granulaci, tím jsou uplatněny účinky histaminu v okolí, a to hlavně na hladkou 

svalovinu cév (cévy pod jeho vlivem dilatují, zvyšují svou propustupnost a vý-

sledkem pak je erytém, edém a pokles tlaku krve). Působí též v bronších (kde 

naopak vyvolává konstrikci hladkých svalů, vzniká edém epitelu, tvoří se hlen a 

to vše dohromady zhoršuje ventilaci a zmenšuje průsvit bronchů). V kůži vyvo-

lává kopřivku, svědění a exantém. V nose a spojivkách dochází k tvorbě velké-

ho množství tekutiny, což vnímáme jako rýmu nebo konjuktivitidu. Histamin 

zvyšuje střevní motilitu. Histamin, uvolněný do krevního řečiště, může vyvolat 

anafylaktický šok a nebo astmatický záchvat. Ale to nejsou veškeré projevy 

atopie. Po uvolnění histaminu následuje aktivní tvorba leukotrienů a prostaglan-

dinů, které se syntetizují z kyseliny arachidonové. Tyto látky jsou též vysoce 

biologicky aktivní. Jejich syntéza dosahuje svého maxima přibližně kolem pěti 
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hodin po podráždění a může pacienta opět ohrozit na životě. Uplatňuje se hlav-

ně u astmatu, astmatického záchvatu, atopického ekzému, kopřivkách a jiných 

vyrážkách, potravinové alergie apod..  

Existuje ještě tzv. „non-IgE“ anafylaxe, její vysvětlení můžeme najít po-

mocí modelu myši. Uplatňuje se při ní protilátka IgG, aktivují se mikrofágy a ná-

sledně uvolní PAF (destičky aktivující faktor). Tento mechanismus se málo vy-

skytuje u lidí, protože je při něm potřeba velké množství protilátek a antigenů. 

(Kučera, 2006) 

 

Obr. č.:  1 – Proces senzibilizace (www.aller7.cz, 1) 

 

Obr. č: 2 – Opakované setkání s antigenem (www.aller7.cz, 1) 

http://www.aller7.cz/�
http://www.aller7.cz/�
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2.1.2. II. typ – cytotoxická reakce 
Je méně častá než předchozí reakce. Je zprostředkována protilátkami 

IgG a IgM, jde o autoprotilátky, tudíž jsou namířené na struktury běžně přítomné 

v organismu. Do této reakce se vkládají pak i nespecifické složky imunity tj. 

komplement, který označené buňky posléze lyzuje. V cílové tkáni vzniká zánět. 

Do této skupiny patří hemolytická anémie, leukopénie, trombocytopénie, juve-

nilní diabetes mellitus, artritidy, poruchy štítné žlázy, nefritidy a mnoho další 

zánětlivých onemocnění. Podkladem je dysregulace tvorby protilátek a z ní ply-

ne ztráta tolerance k vlastním „antigenům“. Uplatňuje se při reakcích na léky, 

transfuzní přípravky apod.. 

2.1.3. III.typ – imunokomplexová reakce 
Je někdy označována jako oddálená, protože probíhá s latencí 6-9 ho-

din. Komplexy antigen-protilátka (tzv. imunokoplexy) vznikají běžně vždy, když 

se protilátka váže na antigen a za normálních situací jsou tyto komplexy likvido-

vány fagocytózou pomocí komplementu. Problémy vyvolávají ty komplexy, které 

jsou eliminovány pomalu a přetrvávají nějakou dobu v cirkulaci, to se týká hlav-

ně tzv. malých imunokomplexů, tvořených při nadbytku antigenu. Cirkulující 

imunokomplexy se mohou usazovat v cévách, hlavně v plexus choroideus a 

glomerulech. Tvoří se zde depa a aktivuje se komplement, dochází k vyvolání 

zánětu a poškození cévy v daném místě. Následkem je glomerulonefritida, kon-

čící selháním ledvin. Můžeme se též setkat s přechodným zvýšením imuno-

komplexů, tzv. sérová nemoc, kdy bílkovinné antigeny zvířecího séra v terapii 

reagují s protilátkami, vyvolávají tak vaskulitidu, poškození ledvin, horečku, 

edémy a dušnost. Tato reakce vzniká asi deset dní po aplikaci léčebného séra, 

obvykle odezní bez následků. Podobně probíhá i sérová nemoc navozená např. 

ampicilinem. 

2.1.4. IV. typ -  pozdní přecitlivělost 
Reakce pozdní přecitlivělosti se liší od předchozích, rozhodují při ní T-

lymfocyty, a ne protilátky jako doposud. Projevy začínají 24-48 hodin po kontak-

tu s alergenem, někdy i déle. Příkladem může být tuberkulínová zkouška, při níž 

se do kůže aplikuje bílkovina mykobakterií tuberkulin a  ten se zachycuje Lan-

gerhansovými buňkami a je prezentován na jejich povrchu. Pokud je organis-
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mus schopen tvořit protilátky (je tedy imunní), soustředí se tyto buňky v místě 

podání, aktivuje se produkce cytokinů a množení těchto buněk, tímto způsobem 

se do reakce zapojují další buňky, především monocyty a mikrofágy. Tyto buň-

ky tkáň infiltrují, vzniká indurace, erytém a edém, případně i nekróza v místě 

vpichu, pokud člověk právě prodělává tuberkulózu. Ke vzniku viditelných znaků 

je třeba asi dvou dnů. Vedle této reakce sem lze zařadit i kontaktní dermatitidu 

způsobenou T-lymofycyty, příkladem může být přecitlivělost na kovy (často ni-

kl). Stopy kovu na kůži představují spolu s bílkovinami tzv. hapteny, které jsou 

předkládány Langerhansovým buňkám a pak T-lymfocytům, dochází k jejich 

množení a aktivaci. Část buněk se zapojuje do reakce v kůži a část je určena 

jako paměťové buňky, které se uplatňují při dalším kontaktu s kovem. Projevem 

je často ekzém nebo kontaktní dermatitida. 

2.1.5. V. typ imunopatologická reakce 
Je způsobena opět protilátkami, ale v tomto případě reagují s receptory 

pro hormony na buňkách. Buňka není zničena, ale je stimulována jako by na ni 

působil daný hormon. Příkladem může být Graves-Basedova nemoc, kdy proti-

látky stimulují štítnou žlázu k její hyperfunkci s nadprodukcí jejich hormonů. 

2.2.  Typy alergií 

Alergické reakce lze odlišovat podle poruchy imunitních mechanismů, 

které ji způsobily: 

• Reakce atopické 

• Reakce neatopické, které se dále rozdělují na protilátkové, imuno-

komplexové a buňkami zprostředkované reakce. 

2.2.1.  polinóza = pylová alergie  
„Alergická rýma“, jen tehdy pokud je vyvolávající faktor přesně určen. 

Původcem je vdechnutý pyl, především pylová zrna trav. Od počátku 

dvacátého století počet alergiků významně vzrostl z 1% na 15-20% dnes. U 

malých dětí je počet nízký, ale s věkem stoupá až do dospělosti, kdy opět klesá. 

Současné vědecké studie dokazují jasně, že celoroční alergická rýma vede 

k takovému zhoršení kvality života pacientů, které je srovnatelné se zhoršením 
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kvality života středně těžkých astmatiků. Často alergická rýma předchází právě 

vzniku průduškového astmatu. 

Toto onemocnění není jen „senná“ rýma, ale postihuje i další orgány. 

Mimo nosních potíží jako je kýchání, svědění nosu, vodnatá sekrece, někdy 

výrazné zduření sliznice, jež brání dýchání, vyskytují se také další obtíže jako 

svědění nebo pálení v očích a v krku, též záchvaty kašle a dušnosti s pískoty. 

Mohou se přidat i příznaky kožní (kopřivka, ekzém) i celkové jako je únava, 

zvýšená teplota, bolesti hlavy. Příčinou jsou alergeny, obsažené v pylových zr-

nech, především větrosprašných stromů. Sezóna začíná v období února až 

dubna, kdy se vyskytují nejvíce alergeny lísky a břízy, od poloviny května do 

poloviny července pyly trav, koncem léta a na podzim pyly plevelů. 

Rozlišujeme dva základní druhy alergické rýmy: 

• Sezónní alergická rýma 

• Celoroční alergická rýma 

Sezónní alergická rýma často též pod pojmem „senná rýma“ (jak byla po-

jmenována již v polovině 19.století), ale jedná se o alergii na pyly nikoliv na se-

no. Pylová zrna obsahují alergizující bílkoviny a mohou pocházet z rostlin větro-

sprašných nebo z hmyzosprašných. Nejčastějším původcem jsou pyly větro-

sprašných rostlin, přenáší se i na velké vzdálenosti.  

U druhého typu se pyl šíří jen nepatrně a v ovzduší se nachází též jen 

v omezeném množství. 

Hlavní druhy rostlin:  

• Trávy - pýr, kostřava, jílek, kukuřice, lipnice, bojínek, rákos, psár-

ka 

• Dřeviny – bříza, habr, jírovec, dub, cypřiš, javor, jasan, buk, 

kaštanovník, olše, vrba, ořešák, líska, olivovník, jilm, topol, platan, 

lípa 

• Byliny – pelyněk, řepka, hořčice, tolice vojtěška, drnavec, jitrocel, 

ambrózie, jetel 
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Pylová sezóna je v našich klimatických podmínkách rozdělena do tří ob-

dobí: 

• Jarní období – v ovzduší jsou hlavně pyly dřevin 

• Letní období – převažují pyly trav 

• Podzimní období – hlavně pyly vysokobylinných plevelů 

Průběžné informace o výskytu pylů v konkrétním období podává Pylová 

informační služba, která sídlí v Brně a monitoruje je na 12 stanicích po celé re-

publice pod vedením Dr. Rybníčka.  

 

Obr. č.: 3 - Výskyt sezónní pylové alergie (www.proalergiky.cz, 1) 

Výskyt a závažnost záchvatů sezónní pylové alergie kolísá během roku 

podle množství pylových zrn v ovzduší. Většina postižených je alergická na pyl 

trav, kterého je nejvíce uprostřed léta. 

Příznaky alergické rýmy se mohou projevit silným svěděním očí, nosu, 

pocitem svědění a pálení v krku, rovněž vodnatým výtokem nebo naopak ucpá-

ním nosu, které brání dýchání nosem. Časté jsou záchvaty kašle a kýchání. 

Mohou se zhoršit příznaky atopického ekzému. Komplikací může být dočasná 

ztráta čichu, chuti, zánět vedlejších nosních dutin a rozvinutí astmatu. 

http://www.proalergiky.cz/�
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Obr. č.: 4 - Obtíže při alergické rýmě (http://www.zdravcentra.cz, 1

Z polinózy se může postupem času rozvinout astma nebo alergická der-

matitida. Riziko takové změny je poměrně vysoké (u 57% polinotiků se vyskytly 

klinické příznaky astmatu, polovina takto postižených polinotiků měla tyto pří-

znaky intermitentní). Jako faktory změny, které predikují rozvoj astmatu a jeho 

) 

Celoroční rýma má příznaky během celého roku, příčinou jsou roztoči 

v domácím prachu, velmi agresivní jsou alergeny některých domácích zvířat 

(zejména kočka). Jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s urči-

tými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři 

apod.). Příznaky jsou: otok nosní sliznice, zneprůchodnění nosních průduchů, 

kýchání, čirý a vodnatý výtok. Projevy nejsou tak náhlé a prudké, ale bývají 

velmi obtěžující. I zde je riziko vzniku astmatu. 

U postižených se vyskytnou první příznaky při koncentraci 50 pylových 

zrn na metr krychlový vzduchu. Problémy může vyvolat též cigaretový kouř, 

znečištění ovzduší průmyslem nebo dopravou, silně aromatické parfémy, do-

mácí detergenty a aerosoly. 
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průběh, se jednoznačně jeví senzibilizace dalšími alergeny, zpravidla roztoči, 

vzdušné plísně, kočičí alergeny. (Seberová, 2006) 

Prevalence alergické rýmy je v České republice uváděna kolem 12,5%, 

trpí jí 80% astmatiků. (Malkusová et al., 2006; Bystroň,  2006; Petrů) 

2.2.2. alergické astma (astma bronchiale) 
Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění průdušek, pro které 

je typické, že dochází k záchvatům dušnosti nebo kašle na podkladě zúžení 

dýchacích cest. Jde o nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10-

15%) a i přes pokroky medicíny stále stoupá výskyt. Prevalence astmatu se 

pohybuje kolem 8%, pro astma je léčeno 30-40% pacientů s alergickou rýmou. 

(Malkusová et al., 2006) Často se vyskytuje zúžení průdušek již během prvních 

pěti let života dítěte, je to následkem infekcí průdušek. U těchto dětí zůstává 

zachován vyšší sklon ke vzniku průduškového astmatu v dalším období, tj. do-

spívání a první roky dospělosti. Z počátku je výskyt astmatu 2 : 1 (chlapci : děv-

čata), později se tento poměr vyrovnává. Průduškové astma postihuje celkově 

5-10% populace, může se objevit ve kterémkoliv věku.  

Na vzniku se podílí několik faktorů, hlavně jsou to alergie na různé látky 

hlavně pyly, plísně, zvířata, roztoče a chemikálie. Podpůrnými vlivy jsou znečiš-

těné ovzduší, časté infekce dýchacích cest, teplota, námaha, stres nebo kouře-

ní. Velkou roli hraje dědičná dispozice.  

Hlavními projevy je záchvatovitá dušnost nebo kašel, obtíže jsou hlavně 

při výdechu a vyskytují se zde pískavé zvuky tzv. pískoty. Akutní záchvat je do-

provázen velmi často úzkostí. Záchvat může vyprovokovat alergen ( zvířecí, 

pyly, roztoči), cigaretový kouř, sprejové polutanty, kouř z ohně, změna počasí, 

tělesná námaha, prach, emoce, infekce v dýchacích cestách nebo nachlazení. 

Rozdělujeme dvě základní formy: perzistující astma (trvalé) a intermi-

tentní astma, které je charakteristické obdobími se zhoršením stavu. Hranicí 

mezi nimi je frekvence záchvatů, pokud je výskyt záchvatů jednou týdně, jde o 

intermitentní formu. U mnohých nemocných je toto vázáno na roční období. 

Komplikací, která je velmi vážná je status asthmaticus, což je stav těžké klidové 

dušnosti, trvající několik hodin až dnů, a nereaguje na běžnou terapii, je tedy 

nutná hospitalizace pacienta. 
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Příznaky: Dušnost při zúžení dýchacích cest, dechové potíže hlavně při 

výdechu, pocit tísně na prsou a krátký dech, pocit nedostatku dechu po námaze 

nebo po pohlazení domácího zvířete, až těžká dušnost. Pískavý dech vzniká při 

obtížném průchodu vzduchu oteklou sliznicí plicních cest, ale nemusí být pravi-

dlem. Kašel, hlavně ten noční je charakteristickým příznakem astmatu, ale také 

i jiných plicních nemocí zejm. kuřácké chronické bronchitidy nebo infekčních 

nemocí dýchacích cest. Zahlenění stav ještě dále zhoršuje, vyskytuje se přede-

vším při otoku dýchacích cest. Velmi často se vyskytují noční příznaky a jejich 

zhoršení ruší spánek a pacient je druhý den unavený. (Pohunek; www.cipa.cz;  

www.tigis.cz, 7) 

 

 

Obr. č.: 5 Vzhled dýchacích cest při astmatu (http://www.zdravcentra.cz,                         

3) 

 

Obr. č.: 6 Porovnání dýchacích cest astmatika a stavem normálním 

(www.zdravcentra.cz, 3) 

http://www.cipa.cz/�
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2.2.3. atopická dermatitida  
Je to geneticky podmíněné onemocnění, často se vyskytuje v rodinách 

s pozitivní rodinnou zátěží. Patří k nejčastějším dětským kožním onemocněním, 

ale může vzniknout i kdykoliv později. Většinou vzniká z 60% v prvním roce ži-

vota, ve 30% mezi prvním a čtvrtým rokem života a z 9% v šestém až dvacátém 

roce života. Může nabývat různých podob a její rozpoznání je mnohdy obtížné. 

V průběhu několika posledních let vzrostl počet těchto onemocnění u dětí do 

sedmi let. U 10-20% z nich se pak vyvíjí průduškové astma.  

Vyznačuje se svěděním, zarudnutím, zvýšenou reaktivitou a zánětlivými 

změnami v kůži, trhlinky, olupující se poškozená kůže. Může nastat také po 

vdechnutí alergenu. 

Podle věku rozlišujeme atopický ekzém na:  

• Ekzém kojenecký tj. do 2 let věku dítěte, první příznaky se objevu-

jí ve druhém až třetím měsíci života dítěte. Objevují se červené 

pupínky s malými puchýřky, postupně mohou splývat ve větší plo-

chy a mokvat, pak zasychají do žlutavých a červenohnědých 

stroupků. Někdy jsou prvními příznaky zarudlé prasklinky za 

ušními boltci. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji, tvářích, čele, bra-

dě, postupně se rozšiřuje na trup, končetiny a dokonce i na celé 

tělo dítěte. K příznakům patří silné svědění, takže je dítě neklidné, 

špatně spí a škrábe se. 

• Ekzém dětský tj. ve věku 2-12 let, může vzniknout náhle z plného 

zdraví, často je však pokračováním kojeneckého ekzému. Projevy 

jsou menší, ložiska jsou spíš suchá, zhrublá kůže a šupí se. Lo-

žiska se vyskytují na obličeji, očních víčkách a kolem očí. Typické 

je také postižení ohbí kolen a loktů, zápěstí a na krku. Je vždy 

spojeno se silným svěděním. Ve většině případů (75%) tyto obtíže 

vymizí.  
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Obr. č.: 7  Místa nejčastěji postihovaná ekzémem u dítěte (www.zdrav-

centra.cz, 2) 

• Ekzém u dospívajících po 12. roce, vzácně se objevují první pří-

znaky ekzému, častěji jde opět o pokračování předchozích forem 

ekzému. Postižena je hlavně kůže kolem úst a očí, kůže je suchá, 

zhrublá, někdy je hnědě zabarvená hlavně na krku. Další místa 

výskytu jsou ohbí kolen, lokty, zápěstí. Vyskytuje se zarudnutí, 

svědění, často se přidávají i jiné projevy alergie jako astma nebo 

polinóza. Příznaky mohou vzniknout též v teple nebo při rozčilení. 

• Ekzém v dospělosti 

Příčinami atopického ekzému jsou dědičné dispozice a vliv prostředí, ve 

kterém dítě žije. Mnohdy jsou důvodem potravinové alergie (mléko, pšenice, 

ořechy, rajčata, vejce, ryby, citrusy atd.). Mezi faktory prostředí patří roztoči 

hlavně v domácím prachu, matracích, vlněných pokrývkách, čalounění, kober-

cích a závěsech. Roztoči se živí lupy, šupinami kůže, drobečky potravin, daří se 

jim v teplém prostředí a vlhku. Dalším zdrojem je domácí chované ptactvo. 

Dráždění kůže může vyvolat také mýdlo a mnoho materiálů v našem okolí (látky 

ze kterých je zhotoveno nejen oblečení). 

http://www.zdrav-/�
http://www.zdrav-/�
http://www.zdrav-/�
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 Onemocnění je to vytrvalé, ale téměř u 90% dětí dojde k úplnému zho-

jení kůže. Střídání příznaků choroby a klidového stavu je charakteristické, 

s postupem času se prodlužují klidová stadia. 

• Krátkodobá akutní kopřivka – trvá několik hodin až dní, hlavně 

kontaktní forma po lécích a potravinách 

Jiné formy kožní alergie:  

Kopřivka je výsev pupínků kdekoliv na kůži, charakteristickými znaky 

jsou začervenalý lem s vnitřním prosvětlením, úporné svědění, trvá několik ho-

din a pak mizí. Příčinou jsou hlavně bílé krvinky s navázanými protilátkami, kte-

ré jsou aktivovány alergeny, nejčastěji reakce I. nebo III. typu. Je charakterizo-

vána pupeny a zarudnutím, otoky mohou postihovat sliznice i kůži.  

Může se dále dělit z klinického hlediska na: 

• Krátkodobá chronická – netrvá déle než 4 týdny, také u reakcí na 

léky a potraviny 

• Akutní intermitentní – má  projevy v atakách, často po potravi-

nách, lécích a u zkřížených reakcí na pyly a potraviny 

• Dlouhodobá akutní recidivující kopřivka – déle než 4 týdny 

s krátkými intervaly mezi projevy, kdy je klidové stadium, často u 

intolerancí protizánětlivých látek 

• Dlouhodobá chronická recidivující – s mírnějšími projevy, kopřivky 

při infekcích, reakce na potravinářská aditiva 

• Dlouhodobá chronická kontinuální – přítomna měsíce až roky 

• Angioedém je zvláštní a nebezpečnější forma kopřivky, otok se 

vyskytuje často v oblasti obličeje, rtů, jazyku, krku, víček a v jiných 

místech je zase bolestivý. Při otoku dýchacích cest hrozí udušení.  

Kontaktní ekzém tvoří 5-15% všech dermatóz, jedná se o zánětlivou for-

mu a  je způsobený alergeny zvenku. Projevy jsou omezeny pouze na místo 

kontaktu s alergenem, je to častý projev alergie, až 80% lidí trpí nějakou formou 

kontaktního ekzému. Alergeny jsou často kovy (nikl – frekvence senzibilizace je 

8,2-20,9% u ekzematiků, chrom), kosmetické (akryláty, cocoamidopropylbeta-
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in…) nebo čistící prostředky a mnoho léčiv  a pomocných látek (esterifikované 

kortikosteroidy, fragrance, Peru balzám, ketoprofen – jako fotoalergen, propolis, 

éterické oleje, rostlinné extrakty). (Dastychová, 2006) Kontaktní alergická der-

matitida bývá zřídka příčinou hospitalizace a o jejím výskytu je málo informací. 

Fototoxické reakce jsou neimunologické, přímo závislé na dávce. Reak-

ce se dostavuje po sluneční expozici, vzniká erytém, otok, puchýře, poškození 

buněk, prostřednictvím chromoforu aktivovaného UVA zářením v průběhu 12 až 

72 hodin po expozici. Příkladem může být: tetracyklín a jeho deriváty, sulfona-

midy, naproxen, chinolony, thiazid, furosemid, fenothiazin, vinblastin a mnoho 

dalších léčiv a chemických látek. 

Fotoalergické reakce jsou akutní nebo chronické imunologické reakce 

typu IV. Chemická substance je aktivována fotony UVA zářením a následně se 

váže na bílkoviny, za 1-2 týdny při další expozici látkou dochází ke vzniku typic-

ké dermatitidy. Reakce nezávisí na dávce, jsou vzácnější a výskyt projevů je 

omezený do místa aplikace. Vznikají puchýřky, zarudlé okolí, papulky, lichenifi-

kace, odlupování, krusty, exkoriace a vždy je přítomné úporné svědění. Mezi 

tyto kontaktní alergeny patří: antibakteriální látky, voňavky, chemické sunscree-

ny a mnoho jiných. (Ettler et al., 2006) 

2.2.4. potravinové alergie 
Je třeba přesně odlišovat potravinovou alergii v dětství a v dospělosti, 

dětské alergie jsou zpravidla předstupněm té dospělé alergie. O výskytu opět 

existuje málo studií. Složky potravy, které vyvolávají alergii, se liší v závislosti 

na věku pacienta, zeměpisné oblasti a stravovacích návycích. Studie prokázaly, 

že alergie na mléko nebo vejce u 15-30% dětí přetrvávají do pozdějšího věku, 

zatímco alergie na burské oříšky a rybí maso trvá obvykle jen přechodně po 

dobu několika let. 15% populace uvádí, že mají obtíže po požití určitých potra-

vin, ale jen některé potraviny skutečně alergizují.  

Mezi alergeny patří arašídy a jiné ořechy, potravinová aditiva, která ne-

slouží k výživě, ale zvyšují kvalitu potravy a její strukturu, konzistenci, chuť ne-

bo vůní, vejce, mléko, ryby. Nejčastějším alergenem ze skupiny aditiv je barvivo 

tartrazin (E102) a mnoho dalších, reakcí na aditiva trpí velmi malé procento lidí. 
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Po kontaktu s již velmi malým množstvím potraviny se vyvinou známé příznaky:  

svědění rtů až otok, následuje otok jazyka, obstrukce zadní části dutiny ústní, 

kdy hrozí udušení. Těžké zvracení, kopřivkovitý exantém, pískání na plicích a 

rychlý pokles tlaku krve (viz. anafylaxe) a bez správné a včasné léčby může 

končit smrtí. Mohou také vyvolat astma nebo alergickou rýmu. (Ettlerová et al., 

2003; www.zdravcentra.cz, 2; www.zdravcentra.cz, 1; www.fnkv.cz, 1; www.-

detskaalergologie.cz, 1) 

2.2.5. léková alergie 
Zdrojem dat jsou programy na monitorování nežádoucích účinků léčiv, 

ale neexistují studie popisující počet nemocných a výskyt nových případů alergií 

i pseudoalergií. Je známo, že 40% všech život ohrožujících anafylaktických re-

akcí, je způsobeno léčivy. Léky mají často příliš malou molekulu na to, aby 

alergizovaly, tak mohou fungovat pouze jako tzv. hapteny, k jejich působení se 

musí nejprve navázat na bílkovinu. Pacient může reagovat na podanou moleku-

lu nebo na metabolit. Reakce nemusí být jen imunologického charakteru, může 

být vyvolána i intolerancí léků, jeho toxicitou nebo navozením fotosenzibilizace. 

Pak se jedná o pseudoalergii (např. nesnášenlivost kyseliny acetylsalicylové a 

jiných nesteroidních antiflogistik, kdy může dojít k reakci již při prvním podání 

léčiva, což vylučuje první fázi senzibilizace). 

Imunologické reakce jsou zprostředkovány všemi typy imunopatologic-

kých reakcí. Typ I je zprostředkována protilátkami IgE, např. u  penicilínů, myo-

relaxancií, lokálních anestetik. Typ II je zprostředkován protilátkami IgG a IgM, 

např. u cefalosporínů, chloramfenikolu, penicilínů. Reakce typu III tj. imuno-

komplexová je běžná u sulfonamidů a penicilínů. Typ IV je zprostředkován buň-

kami, např. u sulfonamidů, chlorpromazinu, penicilínů. Klinické projevy zahrnují 

celou škálu symptomů. 

2.2.6. alergická reakce na hmyzí bodnutí 
U nás se berou do úvahy vosy (Vespula vulagris), včely (Apis mellifica) a 

sršni (Vespa crabro), patřící do řádu Hymenoptera. Dalším příkladem by mohl 

být i čmelák, samotné bodnutí je výjimečné, ale jeho následky mohou být velmi 

dramatické. I bez příznaků alergie je bodnutí takovýmto hmyzem velmi bolestivé 

a nepříjemné. Včely bodají jen v případě ohrožení, zatímco vosy a sršni jsou 

http://www.-detskaalergologie.cz/�
http://www.-detskaalergologie.cz/�
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agresivnější a mnohdy bez příčiny bodají i několikrát za sebou bez úhony, proto 

jsou také častějšími alergeny. Zimu přežívá jen královna a tak tyto alergie se též 

vyskytují sezónně, tj. v létě a časném podzimu. 

Lokální reakce po bodnutí je v podobě pupenu, vzniká z malé dávky jedu 

a neznamená alergii. Bouřlivé lokální reakce postihují zhruba 10% populace. U 

skutečných alergií je výskyt asi 0,5% populace. Alergická reakce může být lo-

kální – zarudnutí, otok, bolestivost nebo až reakce celková, vyústěná v reakci 

anafylaktickou (reakce vystupňovaná a projevuje se nevolností, třesavkou, nau-

zeou, průjmem, dušností, chrapotem, kašlem až astmatickým záchvatem, ner-

vozitou a strachem). Dále se vyskytuje nitkový pulz, poruchy srdeční frekvence 

a srdeční činnosti, následují křeče a bezvědomí. Může bez akutní pomoci končit 

smrtí. 

V posledních letech se objevují i neobvyklé reakce po bodnutí hmyzem, 

mají odlišnou symptomatologii a často nemají zjevnou příčinu. Charakterizují se 

podle orgánového postižení, manifestace lokální nebo systémové nebo podle 

časového charakteru tj. po jak dlouhé době se příznaky objeví. Jsou popisovány 

neurologické obtíže – diseminovaná encefalomyelitida s bolestí hlavy, poruchou 

paměti a dysfunkcí psychomotoriky. Renální reakce jsou popisovány po bodnutí 

africkou včelou, která byla uměle rozšířena i do Jižní Ameriky a zde se zkřížila 

s evropskou formou včely medonosné, tyto zkřížené včely jsou velmi agresivní. 

Renální postižení se projevuje selháním ledvin, hemolýzou, hypotenzí. Tyto 

reakce vznikly na podkladě složení jedu včel, jedná se o hyaluronidázu, fosfoli-

pázu, melitin a apamin. Příznaky na srdeční systém se projevují němým infark-

tem myokardu, v tomto případě mohl být také způsoben synkopou po bodnutí 

hmyzem. Plicní reakce může být vystupňována až do krvácení do alveolů, dý-

chací obtíže a hemoptýza. U některých případů byla zjištěna rhabdomyolýza. 

(Reisman, 2006) 

2.2.7. oční alergické projevy 
Přibližně 40% populace trpí alergiemi a velká část z nich právě ve formě 

očních obtíží. Prvně se objevují u batolat a souvisí často s nástupem celkové 

alergie. Nejčastější je alergická sezónní konjuktivitida (zánět spojivek, spojený 

se silným svěděním a světloplachostí s nadměrným slzením), postihující popu-
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laci bez věkového rozdílu. Dále to je celoroční konjuktivitida tj. chronická forma, 

vernální katar, atopická keratokonjuktivitida a gigantopapilární konjuktivitida a 

uvenitida atopická. Uplatňuje se zde především mechanismus přecitlivělosti 

prvního typu. 

• Alergická sezónní konjuktivitida – bývá součástí polinózy s obra-

zem akutní rhinokonjuktivitidy, je provázená svěděním s minimální 

reakcí, ta nastupuje později po infikování. Je to klasický projev 

anafylaxe a alergeny jsou hlavně vzdušné pyly. 

• Celoroční alergická konjuktivitida – má pozvolný průběh, ale může 

se projevit prudkým relapsem. Obtíže jsou svědění, řezání, pálení, 

alergeny jsou polyvalentní aerosoly zevního prostředí, domácí 

prach, peří, roztoči, bakterie. 

• Vernální katar spojivky - je vždy oboustranné onemocnění chro-

nického charakteru v průběhu celého roku, akutní zhoršení je vždy 

v jarním období. Tato choroba je typická pro dětský věk, nejčastěji 

jsou postiženi chlapci a s nástupem puberty klesá výskyt. Vyskytu-

je se v souvislosti s atopickým ekzémem a zvýšeným výskytem 

IgE. Manifestuje se hypertrofií na víčkách a spojivkách, přidává se 

svědění a bolestivost, světloplachost, pocit cizího tělíska v oku. 

Kromě anafylaxe se na reakci podílí i reakce typu IV tj. reakce 

z oddálené přecitlivělosti. 

• Atopická keratokonjuktivitida – je charakteristická pro věk dospělý 

v návaznosti na kožní projevy alergie, zhoršení je vždy v zimním 

období a úlevu přináší jaro. Může se objevit i v dětství a to bez 

celkových kožních příznaků. Často je výskyt hypergamaglobuli-

némie E. Kůže víček je suchá, olupuje se, lichenifikace, svědí, 

jizví se v ulceracích. 

• Gigantopapilární konjuktivitida – je charakterizována plochými pa-

pilami na horní spojivce, podnětem je podráždění především na 

kontaktní čočky (např. reakce na thiomersal). 
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• Atopická uvenitida – je vzácnou formou, převážně jen u astmatiků 

(1-2%), objevuje se prchavá otitida nebo vitritida na klidném oku 

spolu s celkovou změnou pacienta. (Krásný, 2006) 

2.2.8. anafylaxe 
Je vyvolána reakcí prvního typu, je zprostředkována protilátkami IgE a 

spojena s uvolněním specifických látek a jejich následným efektem na cévy, 

hladké svaly, krevní srážlivost a pohyb leukocytů. Výsledkem může být postiže-

ní mnoha systémů organismu, jako například krevního, dýchacího, zažívacího, 

nervového a kožního. Tato reakce může také být vyvolána po podání séra, i 

když pacient nebyl tímto preparátem nikdy exponován.  Příznaky jsou nevol-

nost, slabost, dušnost, kolaps, bezvědomí, pokles tlaku krve, otoky, zvracení, 

průjem, zrychlení tepu a zrychlený dech, mravenčení v končetinách, promodrá-

ní, studený pot. Může se též vyskytnout opožděná reakce s bolestivostí kloubů, 

horečkou, zvětšením mízních uzlin, kopřivkami, otoky, zarudnutím apod.. 

2.2.9. sluneční alergie  
Tzv. alergie na sluneční záření je většinou označována jako světelná ur-

tikária nebo polymorfní světelná dermatóza. Nejedná se o pravou alergii, při 

které se v těle tvoří neobvyklé množství IgE. V tomto případě v těle vznikají lát-

ky, které již samotným působením slunečního záření vyvolávají u citlivých osob 

změny pokožky podobné alergické reakci. 

2.2.10. migréna 
Může být též způsobena alergií, hlavním alergenem je droždí. Při těchto 

potížích mají hlavní roli tzv. vazoaktivní aminy, které mohou být i produkty aler-

gických reakcí. Způsobí pak rozšíření a větší propustnost cévní stěny a tím vy-

volají příznaky migrény. 

2.2.11. potravinové alergie  
Alergeny v potravinách jsou termolabilní bílkoviny, tudíž se ničí při tepel-

ném zpracování potravin, ale u některých druhů potravin jako je koření, celer, 

ořechy je alergizující bílkovina vůči teplu odolnější. Vyskytuje se také alergen 

označený LTP (lipid transfer protein), který je velmi odolný teplu, vyskytují se po 

něm velmi závažné alergické reakce. V Evropě se vyskytuje zřídka, nejvíce na 
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jihu Evropy, tj. Itálie a Španělsko. Tento alergen nacházíme u broskví, mandlí, 

meruněk, kukuřice, jablek, švestek, jahod.  

Zkříženými alergiemi trpí ve střední Evropě přibližně 50% pylových aler-

giků. Klinické obtíže jsou většinou mírné, jako orální alergický syndrom (svědění 

sliznice úst, mírný otok hrdla a rtů), závažné reakce jako těžký otok hrdla, duš-

nost, pokles tlaku krve jsou nejčastěji vyvolány ořechy a celerem. Další obtíže 

mohou vyvolat potraviny obsahující pylová zrna – bylinkové čaje a med. Zkříže-

ná alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. To znamená, že musí být 

významná shoda (více než 70%) v sekvenci aminokyselin alergenů různých 

druhů potravin, ale jsou případy zkřížení alergenů potravin s pylovými a podob-

ně. V důsledku toho protilátky IgE namířené proti jednomu alergenu reagují také 

s jiným, strukturně velmi podobným. Znalost zkřížených alergií můžeme také 

využít při potravinové alergii, pokud je pacient také alergický na pyl. (Ettlerová) 

Zkřížená alergie:  

• Pyl břízy a lísky s jablky, hruškami, mrkví, petrželí, celerem, oře-

chy, peckovinami, fazolemi, kiwi a bramborami 

• Pyly trav a obilovin s rajčaty, paprikami, ořechy, tropickým ovo-

cem, obilninami nedostatečně tepelně zpracovanými 

• Pyly pelyňku a hvězdicovitých bylin s kořením čeledi hvězdicovité, 

celer, petržel, mrkev, česnek, ovoce, ořechy 

• Pyl ambrózie s banány, melounem, okurkami, cuketou (

(

Petrů) 

www.zdravcentra.cz, 1-4; www.proalergiky.cz; www.fnkv.cz, 1) 

http://www.zdravcentra.cz/�
http://www.proalergiky.cz/�
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2.3. Alergeny 

Alergenem může být v podstatě jakákoliv látka bílkovinné povahy ve 

vzduchu, vodě i na zemi. V extrémním případě může imunitní systém reagovat 

na vlastní molekuly jako by byly cizí. Spouští se tak reakce vedoucí k jejich zni-

čení. Alergeny tedy dělíme na vzdušné, potravinové, kontaktní. Ten samý aler-

gen se ale může do organismu dostat. 

2.3.1. vzdušné alergeny 
Pyly, což jsou vlastně samčí semena rostlin,  různých kvetoucích druhů 

rostlin (trav, bylin, dřevin) mají rozměr přibližně 0,05 mm a alergenem jsou jejich 

bílkoviny. 

Některé plísně z parazitických hub se běžně vyskytují v domácnosti, vlh-

ká prostředí koupelen, sklepů a v oblečení. Hlavně jde o plísně vláknitých hub, 

které při růstu produkují spóry, odlišují se zabarvením. Zelená a černá barva je 

charakteristická pro Penicilium a Aspergily, červená pro Merulius nebo pro plís-

ně domácí. Dále je můžeme rozdělit na domácí a venkovní. Vrchol výskytu za-

znamenáváme hlavně v pozdním létě a brzkém podzimu, zejména za teplého a 

vlhkého počasí. Jedinou prevencí je větrání a snížení vlhkosti v obytných pro-

storech. Dále Cladosporium herbatum tvoří velké množství spór a je hlavním 

alergenem, vysokých koncentrací dosahuje od května do října. Alternaria alter-

nata je vcelku běžnou plísní, nachází se v půdě a na tlejícím dřevě, problémy 

způsobuje hlavně na podzim a v období sklizně. 

Roztoči jsou mikroskopické organismy žijící v prachu, kobercích, pokrýv-

kách a ve všem teplém a vlhkém. Jsou to drobní členovci podobní klíšťatům, 

pouhým okem jsou neviditelní, velikost mají jednu třetinu milimetru. Pro alergie 

jsou nejdůležitější Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides fari-

nae. Živí se lidskými lupy a kožním odpadem. Nejvíce jich je v lůžku (matrace, 

polštáře, deky), kde mají vhodnou teplotu, vlhkost a dostatek potravy. Výživu 

doplňují mikroskopickými plísněmi. Látka, která vyvolává alergie je obsažena 

v jejich výměšcích a jimi jsou znečištěny i nejjemnější částečky prachu, které 

pak vdechujeme. Jeden gram prachu z matrace nebo lůžka může obsahovat 2 

000 až 15 000 roztočů. Nevyhovuje jim suché klima a vyšší nadmořská výška 
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(nad 1 500-1 800 mnm) a proto je toto klima pro alergiky vhodné. (www.pylova-

sluzba.cz; www.ohslbc.cz, 1; www.cat.at, 1) 

                      leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 
   TRÁVY 
Hořčice                        
Drnavec                       
Sedmikráska                       
Pýr                       
Srha                       
Kostřava                       
Medyněk                       
Jílek                       
Kukuřice                       
Lipnice                       
Bojínek                       
Rákos                       
Psárka                       
Žito                       
   BYLINY 
Jitrocel                       
Heřmánek                       
Jetel                       
Pampeliška                       
Šťovík                       
Kopřivovité                       
Merlíkovité                       
Řepka                       
Pelyněk                       
Chmel                       
Ambrózie                       
Vojtěška                       
                      leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 
   DŘEVINY 
Líska                       
Olše                       
Topol                       
Tis                       
Jalovec                       
Bříza                       
Jasan                       
Habr                       
Vrba                       
Javor                       
Dub                       
Platan                       
Ořešák                       

http://www.pylova-sluzba.cz/�
http://www.pylova-sluzba.cz/�
http://www.ohslbc.cz/�
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Jírovec                       
Borovice                       
Černý bez                       
Pajasan                       
Lípa                       
Cypřiš                       
Buk                       
Kaštanovník                       
Olivovník                       
Jilm                       
Topol                       

 
Obr. č.: 8 Pylový kalendář (www.zdravcentra.cz 1; www.pylovasluzba.cz) 

2.3.2. potravinové alergeny 
 Všechny druhy ořechů, mořské plody a ryby, mléko, vejce, ovoce 

nejen tropické, zelenina, obiloviny a sója. V ranném dětství často vzniká alergie 

na kravské mléko a vaječný bílek, tato nesnášenlivost s věkem ustupuje, na 

rozdíl od alergie na lepek, která je trvalá. Od skutečné potravinové alergie je 

nutné odlišit tzv. pseudoalergii, což je reakce na potraviny, která obsahuje che-

mické ingredience, ochucovadla, barviva, konzervanty a antioxidanty, které 

v zažívacím traktu dokáží uvolnit histamin a mohou tak způsobit příznaky po-

dobné alergii. 

• Alergeny z mléka – alfa laktalbumin, beta laktalbumin, hovězí sérový al-

bumin, kasein, laktoferin a asi 20 dalších 

• Alergeny ovoce – panalergen profilin 

• Alergeny korýšů a měkkýšů – panalergen tropomyosin, nacházíme jej i u 

členovců, jde o alergen termostabilní 

• Alergeny vajec – v bílku jsou ovomucoid, ovoalbumin, ovotransferin, ly-

zozym, ve žloutku je alfa ivetin 

2.3.3. kontaktní alergeny 
• Různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy v bižuterii, hodinkách, knoflíkách, 

sponách apod., nejčastěji se jedná o nikl, kobalt, chrom. 

• Kosmetika jako mýdla, šampony, líčidla, krémy, masti, parfémy, oleje 

• Léčivé přípravky v lokální podobě (masti, krémy, gely, tinktury, obklady) 
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• Čistící prostředky, barvy, lepidla 

• Latex – v posledních letech se zvyšuje počet lidí alergických na latex, 

přičemž tato látka se vyskytuje v mnohých předmětech okolo nás jako 

např. ochranné pomůcky, hračky, sportovní nářadí, součásti interiérů. 

• Organická barviva 

• Formaldehyd – konzervans, kosmetika, laky na nehty, cigarety, aviváž, 

nemačkavé oděvy 

• Parabeny 

• Umělé hmoty jako např. epoxidy a akryláty 

• Některé rostliny – jehličí, šťáva břečťanu a dubu, stonky a listy chryzan-

tém, trav a plevelů 

• Etylendiamin – konzervační přísady v krémech a barvách 

• Merkaptobenztiazol – guma, rukavice, boty, katetry 

• Thiurany – guma, fungicidy v barvách a mýdlech ( Ettlerová et al., 2003) 

2.3.4. pracovní alergeny 
 Zejména u kuřáků, je třeba poznat a vyloučit alergeny jako jsou 

chemické látky, prachy, kouře, výpary, znečištění ovzduší emisemi benzínových 

a naftových motorů, produkty spalování uhlí a plynu. Velmi nebezpečná je směs 

znečišťujících plynů, oxidu siřičitého, ozonu, oxidů dusíku spolu s malými části-

cemi s průměrem pod 10 mikrometrů (abraze pneumatik a silničních povrchů). 

Nebyly ale zjištěny žádné významné rozdíly mezi skupinami lidí pracujících na 

celnici, v bance a jako dopravní policisté. (Benecko et al., 2007) 

2.3.5. zvířecí alergeny 
Se nachází v srsti, žlázových sekretech (holubi), v lupech  a kožních šu-

pinách, v epitelu, ve slinách (pes, kočka, kůň, morče, křeček), v moči (kočka, 

pes, malá laboratorní zvířata) nebo v krevním séru zvířat. Alergenicita není zá-

vislá na délce chlupů. Na oblečení je mohou přenášet i lidé, kteří se pohybovali 

v jejich prostředí. Po odstranění zvířete v domácnosti přetrvávají alergeny ještě 

asi šest měsíců. Kočky vyvolávají alergie nejčastěji, alergeny se uchovávají 
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v jejich srsti a na kůži, roznáší je po celém bytě, kočičí alergeny si člověk může 

přinést také na oblečení z venku. Na ptáky je alergie převážně nepřímá, ve sku-

tečnosti se jedná o alergii na roztoče, žijící v peří ptáka nebo v jejich hnízdě. 

(www.vseproalergiky.cz;  www.biopath.cz; www.pyly.cz ) 

2.3.6. lékové alergeny 
Alergie na léky se může vyskytnout v každém věku, ale častěji je pozo-

rována u dospělých žen, většinou se projeví na kůži jako kopřivka, svědění a 

ekzém, ale mohou se projevit také klasické projevy jako je rhinokonjuktivitida, 

astma bronchiale i anafylaxe. V praxi se uplatňují všechny typy alergických re-

akcí. 

• Penicilín a jeho deriváty, po injekčním podání může dojít i k anafylaktické 

reakci, jiné příznaky jsou kožní alergie, kopřivky a otoky. 

• Gentamycin 

• Myorelaxancia 

• Barbituráty 

• Opiáty 

• Chinin 

• Sulfonamidy 

• Streptomycin 

• Transfúze krve 

• Protitetanové a protizáškrtové sérum – může vyvolat prudkou reakci po 

druhé injekci, ale dnes jsou připravovány z lidského séra a už nealergizu-

jí. Této alergii se také říká „sérová nemoc“. 

• Inzulín – dříve byl připravován z hovězího nebo vepřového inzulínu a tak 

docházelo k alergiím, ale dnes se opět připravuje humánní inzulín, který 

nealergizuje.  

• Rentgenkontrastní látky, hlavně ty jodované (Tilich, 2005) 

http://www.vseproalergiky.cz/�
http://www.biopath.cz/�
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2.4. Diagnostika alergií 

• Anamnéza – typické příznaky alergií 

• Kožní testy 

• Laboratorní vyšetření protilátek z krve, vyšetření krevního obrazu zamě-

řeného na bílé krvinky, sérologické vyšetření např. metoda 3gAllergy – 

jíž se dokazují alergenově specifické IgE v odebraném séru, je velmi 

senzitivní, lze pomocí ní identifikovat zkříženou reaktivitu, tento test lze 

provést bez závislosti na věku pacienta. Další výhodou je, že nemusí být 

vynechána terapie antihistaminiky. (www.biovendor.cz) Laboratorní testy 

můžeme rozdělit na dva typy: humorální a buněčné. V praxi převažují 

především ty humorální a to hlavně stanovení celkového a specifického 

IgE (sIgE), doporučují se též testy na celkové IgG. (Eliášová et al., 2006) 

Buněčné testy se teprve začínají do praxe rozšiřovat, může se měřit ex-

prese aktivačních povrchových znaků bazofilů v periferní krvi nebo mů-

žeme měřit uvolňované biologicky aktivní látky z těchto buněk po aktivaci 

alergenem. Tyto testy mají jistou výhodu a to, že nejsou závislé na IgE, 

mají proto širší výpovědní hodnotu. Exprese povrchových znaků se měří 

tzv. bazotesty. Biologicky aktivní látky měří většinou leukotrieny (CAST 

test) nebo histamin, ale nelze pracovat s plnou krví jako ve druhém pří-

padě, zde se může pracovat jen s izolovanými leukocyty. V bazotestech 

jsou hlavním předmětem zájmu a měření znaky CD63 nebo CD203c. Dá-

le je možné monitorovat postupný přechod z Th1 k odpovědi Th2. Tyto 

metody jsou příliš náročné pro běžnou rutinu. Test spočívá v tom, že se 

leukocyty pacienta kultivují s příslušným alergenem ve dvou časových in-

tervalech (2 a 6-7 dní) a supernatantech se pak pomocí ELISA stanovují 

příslušné interleukiny a cytokiny, které charakterizují Th1 ( IL-2, INF-

gama, TNF-alfa) nebo Th2 (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13) odpověď. (Lochman, 

2006) 

• Eliminační dieta, kdy jsou postupně u potravin z diety odebírány jednotli-

vé alergeny nebo naopak jsou potraviny postupně přidávány. 

• Slizniční retní test – pro prokázání reakce na potraviny 

http://www.biovendor.cz/�
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• Vyšetření ECP tj. eozinofilního kationického proteinu v séru nebo 

v slzách a nosním sekretu 

• Vyšetření komplementu a hodnot C3 a C4 

• Chladový a tepelný vibrační test a test na ultrafialové záření 

• Funkční vyšetření schopnosti plic spirometrií (výdechoměr) u podezření 

na astma. Zjišťujeme hlavně objem vzduchu vydechnutého za jednu vte-

řinu, pro doplnění se provádí i testy po použití úlevových léků tzv. bron-

chodilatační testy a nebo bronchoprovokační testy, kdy se dýchací cesty 

stimulují alergeny a měří se pokles dechových funkcí. Také jsou takové 

přístroje pro domácí použití, pacient si může během dne sám kontrolovat 

maximální výdechovou rychlost. Zaznamenává se vrcholová výdechová 

rychlost (PEFR z anglického výrazu „peak exspiratory flow rate“), maxi-

mální hodnota závisí na věku, pohlaví, výšce a pohybuje se okolo 600 lit-

rů za minutu u zdravého člověka a asi 300 litrů u starší ženy. Větší než 

15% kolísání mezi ránem a večerem potvrzuje diagnózu astmatu. Další-

mi testy jsou FEV1 (z anglického výrazu „forced exspiratory volume in 

1sec.“), zahrnují měření množství vzduchu, které lze vydechnout za jed-

nu sekundu. Tento test je velmi citlivý a u astmatiků je tento ukazatel 

vždy snížen. 

• Cytotoxické testy 

• Analýza vlasů 

• Doplňková vyšetření na ORL, kožním, gastroenterologickém oddělení 

• Expoziční test – pokud jde o onemocnění pracovního původu, pacientovi 

je podán alergen přímo na cílový orgán (oční spojivka, nosní sliznice, 

průduška) a sleduje se vznik příznaků alergie, provádí se vždy za hospi-

talizace pacienta. 

Kožní testy jsou nejznámější. Tzv. prick-testy (bodovací) se provádí po-

mocí standardizovaných diagnostických alergenů. Po podání alergenu, naka-

páním na kůži a zatlačením do kůže v místě kapky ostrým hrotem, se hodnotí 

velikost pupenu, zarudnutí okolo něj po 15 – 20 minutách. Nemělo by přitom 

dojít ke krvácení v místě zatlačení. Za hranici pozitivity se považuje velikost pu-
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penu nad 3 mm a zarudnutí okolo nad 7 mm. U některých hodně pozitivních 

reakcí dojde k tvorbě pupenu až s výběžky. Tyto testy doplňujeme testem se 

standardem, kterým je histamin-hydrochlorid, jako pozitivní kontrola. Při testo-

vání by pacient neměl nejméně jeden týden užívat žádné léky na alergii, které 

by mohly reakce při testu zkreslit. Druhým kontrolním testem je test negativní, 

provádí se ředícím roztokem, abychom vyloučili reaktivitu kůže na samotný tlak 

a vyhnuli se falešně pozitivním výsledkům. Snadno se může přehlédnout slabší 

reakce.  

Intrakutánní testy jsou takové, kdy se alergeny vpravují do kůže přímo in-

jekční stříkačkou, jsou bolestivější a někdy mohou vyvolávat falešně pozitivní 

výsledky.  

Dalšími kožními testy jsou intradermální, kdy se 0,02-0,05 ml alergenu 

vpraví do kůže, tak aby vznikl pupen o velikosti čočky, odečítá se po 15-20 mi-

nutách a za pozitivní reakci se bere pupen větší než 5 mm a zarudnutí větší než 

20 mm, tento test se často využívá při testaci baktérií.  

Dále se provádí epikutánní náplasťové testy pro vyloučení kontaktních 

alergií. Alergeny se nanáší na kůži zad a po tři dny se kryjí speciálním krytím, 

pokud se objeví zarudlá místa, je reakce pozitivní. Tyto testy jsou velmi citlivé. 

Skarifikační test, kdy lékař jemně poškrábe povrchovou vrstvu kůže a na toto 

místo kápne alergen. (www.zdravcentra.cz, 4; Davies, 2001; Malíčková, 2004) 

2.5.  Prevence 

Preventivní protialergická opatření mají začínat ještě před narozením dí-

těte. To platí zejména v rodinách s pozitivní genetickou zátěží. Zvláště rizikovou 

situací je, pokud je sama nastávající matka alergička. 

• Prevence před narozením: vyloučení nebo omezení kontaktu těhotné 

ženy s alergenem, tj. úprava domácího prostředí (teplota, vlhkost), sama 

žena by neměla kouřit a ani pobývat v blízkosti, kde se kouří atd.. 

• Prevence po narození: co nejdelší kojení dítěte (4-6 měsíců), nepoužívat 

parfémovanou kosmetiku a hlavně vybírat takovou, která je určena pro 

pokožku miminka, vynechat parfémované mýdlo pro mytí, opatrně zavá-
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dět nové potraviny do jídelníčku, dobře větrat a udržovat postýlku 

v čistotě atd.. 

• Prevence při výskytu alergie: 

Pylová alergie: spaní při zavřených oknech, omezit pobyt venku během 

sezóny, důkladně se umýt po příchodu domů (i vlasy), častěji se převlékat, ne-

sušit prádlo venku, nekouřit a omezit používání dalších dráždivých polutantů 

(kosmetika, čistící prostředky, výpary, kouř, prašné prostředí), odcestovat do 

vyšší nadmořské výšky nebo k moři; 

Zvířecí alergie: omezení kontaktu se zvířetem, očištění prostoru od aler-

genů zvířat, čističky vzduchu, lepší je užít preventivně léky, peřiny se syntetic-

kými materiály v náplni, vyhýbat se smogu, ozónu, mlze a těkavým chemikáliím; 

Alergie na plísně: snížit vlhkost prostředí pod 60%, dostatečné vytápění, 

odstranění přítomné plísně, časté větrání, nesušit prádlo doma, nepoužívat kli-

matizace, odstranit květiny v květináčích, vynášet častěji odpadky, vyhýbat se 

práci s kompostem na zahradě, nekonzumovat napadené potraviny, potraviny 

dobře skladovat, opatrnost v případě plísňových sýrů; 

Alergie na roztoče:

2.6. Léčba alergií 

 polštáře a peřiny zaměnit za syntetické pratelné ma-

teriály (minimálně na 60°C), odstranit koberce, závěsy a další zdroje prachu, 

často vytírat, často větrat, netopit příliš, nepoužívat zvlhčovače vzduchu, ne-

chovat domácí zvířata a především opeřence.  

(UCB institut pro alergii, Rybníček; www.pediatriepropraxi.cz, 1; Novák, 

2007; Novák , 2006; Předběžná zpráva o prevence alergií a astmatu) 

Hlavní zásadou léčby je odstranění alergenu z prostředí alergika, větši-

nou na radu  lékaře po řádném vyšetření a stanovení přesné diagnózy, jíž je 

určena příčina alergických projevů. Má být omezen nebo úplně vyloučen kon-

takt s příslušným alergenem, což není vždy tak jednoduché, obzvláště pokud se 

jedná o domácího mazlíčka.  

V nové terapii se často dnes vyskytují alergenové vakcíny, jejichž cílem 

je snížit přecitlivělost pacienta na daný alergen tj. navození periferní tolerance 
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na alergen, tím se také potlačí nebo sníží tvorba alergických protilátek. To zatím 

žádný jiný lék dosud nedokáže. Léčba probíhá buď injekčně (SCIT) nebo ve 

formě orálních kapek (SLIT), v pravidelných intervalech a určených dávkách se 

podává roztok příslušných alergenů, který je každému pacientovi vytvořen na 

míru podle krevních rozborů. Můžeme to nazývat i „protialergenovým očková-

ním“. Léčba je výhradně řízena alergologem. Nejlepších výsledků se dosahuje 

u pylové, roztočové a hmyzí alergie. Je to dlouhodobá záležitost na tři až pět 

let, podávání alergenů je obvykle celoroční. U metody SCIT se před sezónou (u 

pylové alergie) podávají zvyšující se dávky alergenů do svalu na paži (paže se 

střídají), na počátku sezóny by již mělo být podávané množství maximální. Pak 

následuje udržovací fáze, kdy se aplikace provádí sice pravidelně, ale již ne tak 

často stejnými dávkami. Metoda SCIT je již po prvním roce schopná signifikant-

ně snížit kožní reaktivitu na alergen, nosní reaktivita klesá po druhém roce. Za-

tímco u metody SLIT je tento efekt opožděn přibližně o jeden rok, tedy nástup 

kožní tolerance je po dvou letech a u nosní tolerance je tomu po třech letech. 

(Krčnová et al., ,2006) 

Úspěch záleží na volbě alergenu, jeho kvalitě, správném dávkování a ta-

ké na spolupráci pacienta. Léčba není účinná stoprocentně, ale je to jediná me-

toda, která nám dnes umožňuje ovlivnit samotnou podstatu alergie. 

Další možnosti skýtají léky, které mají ulevit od obtíží spojených 

s alergickým onemocněním. Rozdělují se do několika skupin.  

Úlevové léky se používají pro potlačení příznaků, sem patří např. anti-

histminika, která blokují účinky histaminu ve tkáních (histamin je látka, která se 

uvolní z buněk při alergické reakci). Využívají se u kopřivek, alergických otoků, 

alergické rýmy a zánětů spojivek alergického původu. První látky, co se použí-

valy měly řadu nežádoucích účinků jako např. ospalost, vysušování sliznic, za-

hušťování hlenu apod.. Nová generace tyto nežádoucí účinky má omezené ne-

bo dokonce nemá žádné. Většinou se podávají jednou denně, jejich účinek na-

stupuje velmi rychle. Mají navíc ještě protizánětlivý a i preventivní účinek. Mezi 

další úlevové léky patří látky, které uvolňují zúžené průdušky při astmatickém 

záchvatu (tzv. beta-mimetika). Používají se obvykle podle potřeby, působí krát-

ce (4-6 hodin) a nejsou vhodné pro dlouhodobé a pravidelné podávání. Sem by 



41 
 

se daly zařadit i nosní kapky a spreje používané při otoku nosní sliznice (de-

kongestiva), ale nesmí se používat pravidelně a dlouhodobě. 

Další skupinou jsou preventivní léky s protizánětlivým účinkem, jsou vel-

mi důležitou skupinou léčby alergických příznaků, které se opakují nebo dlou-

hodobě přetrvávají. Podstatnou a důležitou věcí zde je jejich pravidelné podá-

vání. Neodstraňují akutní obtíže, léčí dlouhodobě zánět. Jednou skupinou jsou 

látky nehormonální povahy, zpevňují membrány buněk, které uvolňují histamin 

a další biologicky aktivní látky. Do této skupiny patří tzv. kromony, jsou velmi 

bezpečné, ale mají nevýhodu – musí se podávat čtyřikrát denně. Samostatnou 

skupinou léků jsou antileukotrieny, které blokují účinky leukotrienů. Používají se 

především u astmatu, ale patrně časem najdou své uplatnění i u léčby atopic-

kého ekzému a alergické rýmy. Mezi preventivní léky patří i moderní antihista-

minika, která se využijí v předsezónní léčbě, pro protizánětlivou léčbu a pro 

prevenci vzniku astmatu. Podávají se dlouhodobě i v období bez příznaků. 

Hlavní skupinou prevence jsou kortikosteroidy, které jsou využívány při léčbě 

astmatu a u těžkých forem alergické rýmy. Jejich struktura vychází z hormonů 

nadledvin. K dispozici máme inhalační aerosoly a práškové inhalace, které mají 

minimální nežádoucí účinky, protože jsou podávány lokálně, jsou bezpečná i 

když jsou podávány dlouhodobě. U těžších forem astmatu se volí tzv. fixní 

kombinace, pomocí jednoho inhalátoru je aplikován kortikosteroid a úlevový lék 

s dlouhým účinkem. Při výskytu celkově těžší reakce můžeme využít i orální 

nebo také injekční cestu. 

Důležitou součástí léčebného režimu hlavně u astmatu by mělo být fyzio-

terapeutické cvičení, které je založené na správném dýchání. Nacvičují se úle-

vové polohy, polohy pro podporu vykašlávání, dýchání nosem a nedílnou sou-

částí je zlepšení tělesné kondice celkově. 

V oblasti léčby také probíhají studie, mezinárodní studie ETAC (Early 

Treatment of Atopic Child), která probíhá od roku 1994 ve 13 zemích, včetně 

České republiky a zabývá se vlivem včasné terapie ve vývoji atopické dermatiti-

dy směrem k astmatu (k takovému posunu dochází u 40-50% dětí s atopickým 

ekzémem). Do studie bylo zařazeno 830 dětí ve věku 1-2 roky, které atopickou 

dermatitidou trpěly nebo měly genetickou predispocizi tzn. u rodičů nebo souro-

zenců, kde se tato atopie vyskytla. Bylo jim podáváno léčivo cetirizin nebo pla-
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cebo po dobu 18 měsíců, jejich stav byl pravidelně kontrolován a zaznamená-

ván. Výsledkem bylo až poloviční snížení výskytu astmatu u léčených dětí, 

ovšem až za několik let se ukáže zda je tento efekt trvalý. V naší republice se 

na výzkumu podílí Prof. V. Špičák. (Slater et al., 1999, Špičák, 1999; Institut 

UCB pro alergii) 
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2.7. Prevalence alergií v ČR 

Statistiky uvádějí počty případů za určitý časový úsek tj. incidence, nebo 

počty případů existujících v dané populaci k určitému okamžiku tj. prevalence. 

Výskyt alergií je různý, podle země, v závislosti především na klimatických 

podmínkách a industriálních faktorech. Obecně však platí, že čím vyspělejší 

společnost, tím vyšší výskyt alergií, až na malé výjimky (např. Japonsko). 

 Podle statistik WHO kolísá výskyt alergických onemocnění 

v dětské i dospělé populaci mezi 5–20%. Nejlépe je asi sledovaný výskyt ast-

matu. Mnoho studií dokazuje, že větší procento alergiků je mezi městskými 

obyvateli oproti venkovu (Finsko: 16,1% ve velkoměstech, 13,3% v malých 

městech, 5,3% na venkově). Rovněž se hodnotí sociální stránka, rodiny dělníků 

mají výskyt  alergie 4,6%, rodiny zemědělců 5,3% a v rodinách inteligence je to 

14,6%. (Davies, 2001) 

 Podle českých statistických údajů dosahují alergie v české popu-

laci kolem 20%, u mladší generace do 15 let je toto číslo mnohem větší až 25%. 

Celkem asi v naší republice máme 2 miliony alergiků. Výskyt astma je 

v průměru zhruba 2,5%, alergické rýmy 7,4% a kožních alergií 4,5%. V mnoha 

případech se setkáváme s více projevy alergického onemocnění najednou. 

(Davies, 2001) 

Sledování výskytu alergií probíhá v rámci Systému monitorování zdra-

votního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který je v provozu 

v České republice od roku 1994, pod organizací Státního zdravotního ústavu a 

ve spolupráci s hygienickými stanicemi. Vzhledem k tomu, že alergiků neustále 

přibývá, byl zajištěn pravidelný monitoring změn životního prostředí, životního 

stylu a vývoje alergických onemocnění. První průřezová studie proběhla v roce 

1996 u městské populace dětí ve věku 5, 9 a 13 let, v roce 1999 proběhla dílčí 

studie kontrol u dětí s kombinovanými alergiemi, v roce 2000 v populaci dospí-

vajících 17 letých dětí pak se zaměřením na prevalenci a rozložení, zkoumala 

také faktory rodinné, osobní, bydlení, životní styl. 

Studie prevalence alergických onemocnění v roce 2006 navázala na ob-

dobné z minulých let, z roku 1996 a 2001, úkolem bylo získat informace o vý-
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skytu a typu alergických onemocnění u dětí ve věkových skupinách 9, 13 a 17 

let. Zdrojem dat byl výpis dokumentace pediatra a dotazník pro rodiče. Bylo po-

užito celkem 7 075 dětí, z toho bylo 51% chlapců a 49% dívek. Výsledkem bylo 

zjištění nejen o prevalenci, ale také o zastoupení jednotlivých diagnóz ve věko-

vých skupinách a místech republiky. Dalším výstupem je také řada dat z oblasti 

průběhu těhotenství, životního stylu, prostředí a z ranného dětství. 2 250 dětí 

(31,8%) mělo diagnostikované alergické onemocnění. Mezi ostatní alergie byly 

souhrnně řazeny: alergie na léky, potraviny, na hmyzí bodnutí a jiné alergické 

reakce, navíc ještě imunodeficitní stavy. (www.szu.cz, 1, 2) 

Jednotlivé alergologické diagnózy  
 Počet dětí celkem (n = 7075) 

n % 
Polinóza  907 12,8 
Atopická dermatitida  872 12,3 
Astma  582 8,2 
Recidivující bronchitida  207 3,0 
Celoroční alergická rýma > 231 3,3 
Ostatní alergie  450 6,4 
Kombinace výše uvedených diagnóz 
Polinóza s atopickým ekzémem  245 3,4 
Astma s polinózou  221 3,1 
Dermorespirační syndrom  196 2,8 
Dermorespirační syndrom s pollinózou  78 1,1 

 

Tab. č.: 1 – Sledované alergologické diagnózy a jejich prevalence 

(http://www.szu.cz, 4) 

Celkově vyšší výskyt alergií byl zjištěn u chlapců (32,7%) a u dívek 

(30,8%), ne však významně.     

Prevalence alergologických diagnóz v % 

pohlaví  počet dětí cel-
kem (n)  astma  rec. bronchi-

tis  
atop. derma-
titis  polinóza  celoroční aler. 

rýma  
ostatní 
alergie  

Chlapci 3624 9,24 3,43 11,98 14,60 3,67 5,88 
Dívky 3451 7,16 2,50 12,69 10,95 2,84 6,87 

Celkem 7075 8,23 3,00 12,33 12,82 3,27 6,36 

 
Tab. č.: 2 – Prevalence alergií v porovnání s pohlavím (http://www.szu.cz, 4) 
 

http://www.szu.cz/�
http://www.szu.cz/�
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Pozitivní rodinnou anamnézu mělo 45,1%, alergii v přímé linii (matka, 

otec, sourozenci) mělo 63,7% alergiků. Takže pravděpodobnost výskytu alergie 

byla třikrát větší u rodin s pozitivní genetickou zátěží.  

Pro alergické onemocnění bylo léčeno 87% všech alergiků, podle potře-

by to bylo 54,4% a dlouhodobě 40,1%. Nejčastěji byly používány antihistamini-

ka (83,2%), kortikosteroidy (24,1%) a beta-mimetika (22%), antileukotrieny 

(3,3%), jiná léčba byla uplatněna ve 40,8%. První projevy alergie se vyskytly 

v kojeneckém a batolecím věku v 52,4%. Podle periodicky se opakujícího šet-

ření prevalence alergií vzrostl za posledních deset let počet alergií téměř dvoj-

násobně. V roce 1996 17%, v roce 2001 25% a v roce 2006 dosáhl výskyt aler-

gií 32%. (www.szu.cz, 3) 

2.8. Okolnosti ovlivňující vznik alergií 

Nárůst alergických onemocnění v posledních letech nepůsobí jen jeden 

faktor, ale velmi pravděpodobně je to souhrou několika takových faktorů. Mezi 

nejvýznamnější patří: 

• Genetická zátěž 

• Nedostatek antigenní stimulace po narození 

• Nadměrná expozice alergeny krátce po narození 

• Narušené bariéry sliznic a kůže, zvýšená propustnost pro alergeny ze 

zevního prostředí (http://mail.tigis.cz, 1) 

2.8.1. porod 
Vliv na alergii má také typ porodu a jeho průběh. Bylo zjištěno, že před-

časně narozené děti porozené pomocí císařského řezu mají zvýšené riziko čas-

tých hospitalizací pro astma. (Debley, 2005) Souvisí to pravděpodobně 

s vývojem střevní bakteriální flóry po císařském řezu. V této studii bylo zahrnuto 

celkem 2 028 dětí s astmatem a více než 8 000 zdravých dětí v kontrolní skupi-

ně. Výsledky ukázaly spojitost, riziko takto předčasně narozených dětí bylo až 

dvojnásobné. Další souvislostí však může být také to, že častěji rodí císařským 

řezem matky astmatičky, může zde tedy značnou roli hrát genetická zátěž 

v rodině. (www.medicina.cz, 1) 

http://www.szu.cz/�
http://www.medicina.cz/�
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Porody provedené pomocí sekce způsobují oddálení ustavení normální 

střevní mikroflóry, snižuje se počet fetálních neutrofilů a NK buněk, zvyšuje se 

aktivita fagocytózy a tyto změny přetrvávají do časného postnatálního období. 

Ztráta správné střevní mikroflóry vede k udržení Th2 typu imunitní reakce, což 

vede k podpoře B buněk a tím k tvorbě IgE protilátek. (Kero et al., 2002; 

http://mail.tigis.cz, 2) 

2.8.2. kojení 
Význam mateřského mléka pro výživu kojence  a pro jeho obranu před 

infekcemi je znám. V kolostru i mateřském mléce hrají podstatnou roli imunitní 

složky humorální i buněčné. Otevřené stále je, zda to není ovlivněno imunopa-

tologickým stavem matky a zda to nemá nějaké dopady na kojence. Kojení dítě-

ti poskytuje všechny potřebné složky pro jeho výživu a tím zajišťuje optimální 

fyzický i duševní vývoj. Do mléka jsou navíc secernovány biologicky aktivní lát-

ky jako hormony, enzymy, protilátky a další látky s regulační povahou. Mecha-

nismus případné ochrany před atopií není znám. Ale pokud matka sama trpí 

atopií, může být kojení méně výhodné až nevýhodné. (Beer, 1975) Pozitivní 

účinek kojení je znám již několik desítek let, ačkoliv i tak se vyskytují děti 

s alergiemi na kravské mléko nebo s atopickým ekzémem. (Jarvinen et al., 

1999) Až v posledních letech ukázaly studie potřebnost kojení vzhledem 

k alergiím. Mateřské mléko má nezastupitelnou úlohu v regulaci imunitního sys-

tému dítěte a to nejen na sliznicích. (Björksten, 2004) 

Mateřské mléko je tedy důležitou součástí slizniční imunity, zajišťuje dále 

optimální růst a vývoj. 

Studie také dokládají, že výlučné kojení po dobu čtyř a více měsíců 

chrání kojence před ojedinělými i opakovanými záněty středouší. (Duncan et al., 

1993) 

Objevují se práce, které poukazují na protektivní vliv kojení na vývoj ato-

pické reaktivity. Kojení snižuje výskyt těžkého atopického ekzému u dětí koje-

ných déle než šest měsíců. (Saarinen et al., 1979) Jiní prokázali u kojených dětí 

snížení výskytu pískavého dýchání. (Burr et al., 1993; Wright et al., 2000) Tento 

efekt ale může být způsoben i jinými faktory. 
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Účinek kombinované diety, která účinně eliminuje alergeny u matky i u 

dítěte, u potravinových alergií prokázal vliv během prvního roku dítěte, ale dlou-

hodobě již tento  vliv nebyl prokázán. (Netwich) 

Byla provedena studie účinku mateřského mléka zdravých a alergických 

matek na stimulaci pupečníkových lymfocytů in vitro. Buňky dětí alergických 

matek mají významně vyšší spontánní i stimulovanou proliferační aktivitu, což 

by mohlo přispívat k většímu riziku budoucího vzniku alergie. Mateřské mléko 

ve vysokých koncentracích proliferaci buněk výrazně potlačují i po stimulaci 

polyklonálními aktivátory. Menší dávky mléka tento efekt ztrácí, naopak podpo-

rují tuto proliferaci. U dětí alergických matek bylo prokázáno méně buněk tvoří-

cích IgG, buňky těchto dětí po polyklonální aktivaci tvoří daleko více IgA ve 

srovnání s dětmi zdravých matek. U zdravých matek je stimulace buněk zvyšo-

vána ve všech třídách. U dětí alergiček je výrazně zvyšována tvorba IgM. Mléko 

alergických matek tedy nemá nežádoucí účinky, a odlišnou reaktivitu lymfocytů 

dětí s vyšším rizikem budoucí alergie je možné poznat již v době narození dítě-

te. (Žádníková et al., 2006) 

2.8.3. geografie 
Geografické rozdíly nacházíme u vlivů, jež ovlivňují vznik alergie. Byla 

vypracována studie, která měla zpracovat postup pro porovnávání místně-

specifických faktorů. Studie se nazývá ISAAC (The Internationaly Study of Ast-

ma and Allergies in Childhood), zpráva o výsledcích první fáze byla uveřejněna 

koncem dubna 1998 v časopise The Lancet. Bohužel do této studie nebyla za-

hrnuta ani Česká ani Slovenská republika. Ze studie získáme informace také o 

prevalenci alergických onemocnění ve státech, které se jí účastnily. Nejvyšší 

prevalence je ve Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a v oblastech se-

verní, centrální a jižní Afriky. Nejnižší prevalenci mají naopak země východní 

Evropy a Asie (Německo, Polsko, Rusko, Estonsko, Litva, Řecko, Uzbekistán, 

Indie, Indonésie, Čína, Tchajwan, Etiopie). Výsledky povedou ve výzkumné 

práci dále v rámci této studie k identifikaci příčin rozdílné prevalence atopií 

v různých populacích. (Nouza, 1998; www.cipa.cz) 

http://www.cipa.cz/�
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2.8.4. probiotika 
V prvních hodinách po narození přichází dítě do styku s mikroorganismy 

vnějšího prostředí a povrchy sliznic se osidlují mikroflórou. Tento prvotní kon-

takt je silným podnětem pro mechanismy rozvoje imunity, ale znamená také 

rizika infekcí. Fyziologická flóra je důležitým modulátorem lokálních i celkových 

imunitních funkcí. (Isolauri et al., 2001) Výsledky studií na zvířatech toto také 

potvrzují. (Kirjavainem et al., 1999) U nekojených dětí je flóra mnohem pestřej-

ší, nachází se i druhy enterobakterií a bifi-kultur ubývá. Ontogeneze slizniční 

alergické odpovědi není zatím plně objasněna, je pravděpodobně ovlivněna: 1) 

kojením, 2) aktivací dendritických buněk, což jsou primární antigen prezentující 

buňky a 3) determinantou jsou též cytokiny (fetální Th2 cytokiny u zdravých dětí 

rychle klesají, ale u alergiků jejich množství vzrůstá). (Macaubas et al., 2003) 

Původně byly k osídlování používány laktobacily a bifidobaktérie, ale tyto kultu-

ry nevyvolávaly dlouhodobý efekt, ačkoliv jejich použití bylo bez nepříznivých 

nežádoucích reakcí. (Zdolsek et al., 2004) Jiné studie proběhly s nepatogenní 

kulturou E. coli, po osídlení byl snížen výskyt nosokomiálních infekcí, snížen 

počet rezistentních bakteriálních kmenů. (Lodinova-Žádníková, Sonnenborn et 

al., 1997; Cukrowska, Lodinova-Žádníková, et al., 2005) Perorální osídlení pro-

biotickým kmenem E. coli (vakcína Colinfant) dětí alergických matek po naroze-

ní snížilo významně: 1) výskyt patogenů ve střevě, především Kleibsiella, 

Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus epidermidis, 2) výskyt klinických 

příznaků alergie, sledovány byly děti do 3 let, alergie byla prokázána pouze u 

jednoho, u neosídlených dětí jich bylo 14 a první příznaky alergie se objevily 

během tří měsíců po narození, 3) hladiny IgE byly nižší u osídlených dětí, 4) 

hladiny cytokinů byly v normě, jako u nemocných dětí, zatímco v kontrolní sku-

pině stoupaly mezi 2-3 rokem. Mechanismus působení spočívá v posílení ne-

imunologické střevní bariéry, zvyšuje se tato bariéra (zvýšení IgA odpovědi, 

zvýšená aktivita mikrofágů a T-lymfocytů), další vliv má specifická kompetice o 

receptory střevní sliznice a jejich obsazení, zmírní se také zánětlivá reakce ve 

střevě. (Isolauri et al., 2001) Přítomnost kmene stimuluje lokální i celkovou imu-

nitní odpověď a snižuje se také výskyt infekcí a alergií i v pozdějším věku tj. po 

10 a 20 letech. (Lodinova-Žádníková et al., 2006; Kohout, 2006) 
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2.8.5. hygienická hypotéza 
Statistiky WHO nám ukazují, že mezi 20. a 21. stoletím nastal u one-

mocnění dýchacích cest přesun od přenosných nemocí k nepřenosným. V čele 

je astma, CHOPN a plicní karcinom. Změna nastala při měnících se podmín-

kách demografických, sociálních, zvyšuje se kuřáctví a kontakt s agresivními 

alergeny. Jednou z prvních otázek ohledně příčin je vliv prostředí. Na IV. Se-

tkání pediatrických alergologů a klinických imunologů v Telči (červen 2005) jim 

byly položeny otázky na toto téma, výsledky odpovědí byly značně rozpačité. 

Hygienická hypotéza má dlouholetou historii, již v roce 1976 zastával J. W. Ger-

rard názor, že „alergická onemocnění jsou cenou za osvobození od infekčních a 

parazitárních chorob“ (citace). Postupně se začínala objevovat pozorování o 

početnosti rodiny – početná rodina vede ke snížení rizika alergie, zejména u 

dětí (Strachan et al., 1989). Dále studie o ochranném vlivu mykobaktérií (1994), 

o významu střevní mikroflóry a zrání imunitního systému (1995). Nejpopulárněj-

ší jsou asi dohady o prostředí zemědělských farem s kontaktem se zvířaty 

v časném dětství (Brussee et al.,  2005; de Meer et al., 2004). V hledání protek-

tivních mechanismů je zdůrazňována úloha regulačních T-lymfocytů (Romag-

nani,  2004). Vysvětlením rozporuplnosti závěrů jednotlivých studií je skuteč-

nost, že na datech se uplatní řada vlivů geografického, klimatického, hospodář-

ského, kulturního a sociálního prostředí, které se v populaci vyskytují. 

Platts-Mills (Platts-Mills et al., 2004, 2005) rozlišuje nejméně tři hypotézy, 

které vysvětlují takový nárůst. 

1. zvýšení expozice celoročně působícím alergenům 

2. změny imunologické odpovídavosti v důsledku bakteriální zátěže, zvý-

šené používání antibiotik, rozvoj očkování, vystupňovaná hygiena 

3. ztráta respiračně-specifického ochranného účinku (vlivy výživy, změny 

životního stylu)( Špičák, 2005) 

Zvyšující incidencí astmatu a jiných alergií se také zabývala tzv. No-

vozélandská studie, která byla ukončena v roce 1997. Byla to rozsáhlá meziná-

rodní studie, která proběhla ve 36 zemích u dětí ve věku 6-7 let a v 59 zemích u 

dětí ve věku 13-14 let. Jedním z nejpozoruhodnějších výsledků bylo zjištění, že 

incidence astmatu se mezi jednotlivými zeměmi lišila až o 15%. Obecně je nej-
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vyšší výskyt v zemích západní Evropy a na východě je nižší. Některé tyto rozdí-

ly lze vysvětlit „hygienickou hypotézou“ z roku 1989. Ale některé skutečnosti 

tomu neodpovídají, zejména velmi vysoký výskyt těchto obtíží ve Spojeném 

království a bývalých britských koloniích (Austrálii, Kanadě a Novém Zélandu). 

K rychlému zvyšování výskytu začalo docházet v těchto zemích v šedesátých 

letech minulého století. Nad příčinami tohoto jevu se zamýšlí skupina no-

vozélandských autorů z lékařské fakulty ve Wellingtonu. Za podstatné se zde 

ukázalo, že masivní zavedení bronchodilatační léčby koncem 70. a 80. let minu-

lého století, bylo příčinou závažných hospitalizací pro astmatický záchvat, hlav-

ně v souvislosti s užíváním beta-mimetika fenoterolu. Tento lék také přispívá 

k chronicitě onemocnění. Tento závěr některé další studie potvrdily a jiné ne. 

(Lodinová – Žádníková et al., 2006; www.zdrava-rodina.cz, 1)  

2.8.6. rodiče 
Alergická matka je z hlediska vzniku alergie 50% rizikem pro potomka, 

senzibilizuje plod přes placentární bariéru, otec je nositelem 30-40% rizika. Po-

kud oba rodiče mají týž typ alergického onemocnění, pravděpodobnost se zvy-

šuje na 70-75%. Také u rodičů bez pozitivní anamnézy se může z 10% narodit 

dítě postižené alergií. Pokud je první dítě rodičů alergické, zvyšuje se riziko 

alergického onemocnění u druhého dítěte na 30%. (Bartůňková et al., 2006; 

www.bez-alergie.cz, 1) 

Už v pracích Cooka, Vandera Veera z roku 1916 se objevují zmínky o 

dědičnosti alergických onemocnění. Bylo popsáno přibližně 18 oblastí genomu, 

kde by se mohly nacházet geny, jejichž produkty negativně ovlivňují vznik ato-

pické reakce.  Tyto geny se nachází na chromozomech 2q, 5q, 6q, 12q, 13q a 

20p. Na krátkém raménku chromozómu 5 jsou kódovány cytokiny IL-4, IL-3, IL-

9, IL-15, GM-CSF, které se podílejí na mechanismech vzniku alergického záně-

tu. Polymorfismus genů pro IL-4 a IL-3 je spojen se zvýšenou hladinou IgE a tak 

i výskytem atopie a astmatu. Na šestém chromozomu jsou geny, které kódují 

molekuly HLA, také určují rozvoj atopie. Na 12. chromozomu je gen pro INF 

gama, který působí proti Th2 imunitě. (Krejsek, Kopecký, 2004; www.bez-

alergie.cz, 1, http://mail.tigis.cz, 3, http://mail.tigis.cz, 2) 

 

http://www.zdrava-rodina.cz/med/med1002/med100238.html�
http://www.bez-alergie.cz/�
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Obr. č. 9 – Dědičnost alergií (Bergman et al., 1997) 

2.8.7. průběh těhotenství 

2.8.7.1.  fyziologie a imunologie těhotenství 
Během těhotenství je plod vystaven mateřské T imunitní reakci, kterou 

řídí Th2 buňky placenty. Placenta se skládá z části fetální tj. chorion a části ma-

teřské tj. decidua basalis. Je jediným orgánem, který je tvořen buňkami dvou 

různých individuí. Plod je k placentě poután pupečníkem. Placenta je také mís-

tem fyziologické výměny mezi matkou a plodem, je prostupná pro celou řadu 

různých látek. Z krevního oběhu matky směrem k plodu to je přesun kyslíku, 

vody, elektrolytů, cukrů, lipidů, bílkovin, vitamínů, hormonů, některých protilátek 

a mnohých cizorodých látek, např. léčiva a infekční činitelé (např. AIDS, virus 

zarděnek). Opačným směrem prochází oxid uhličitý, voda, hormony a zbytkové 

produkty metabolismu. V placentě se syntetizuje glykogen a triglyceridy, hlavně 

v počátcích těhotenství, kdy játra plodu mají hematopoetickou úlohu a nikoliv 

syntetickou. Produkuje prozánětlivé cytokiny, zvl. IL-4, IL-10, progesteron, PGE-

2. Th2 imunita se přirozeně vyskytuje při obraně před parazity a je podkladem 

k reakci atopické. Plod odpovídá na expozici mitogenům a na antigenní stimu-

laci imunitní odpovědí Th2. Tyto změny potlačují Th1 imunitu, která je zodpo-

vědná za reakci transplantační a vede k odvržení štěpu. Protože se plod 

v děloze chová jako transplantát (polovinu genů má od otce), fyziologické těho-

tenství vyžaduje potlačení Th1 imunity. Protože je dítě vnímáno imunitním sys-

témem matky jako hemiallogenní alloštěp, buňky na trofoblastu exprimují nekla-
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sické HLA-E,F a HLA-G antigeny a matčiny T-lymfocyty „nevidí“ u fetu antigeny, 

pocházející od otce. (Palmer et al., 2002; Beherens et al., 1994)  Tato exprima-

ce neklasických molekul HLA-G systému je pouze na materno-fetálním rozhraní 

na povrchu trofoblastu, kde jsou v kontaktu mateřské lymfocyty s tkání deciduy. 

V populaci těchto lymfocytů je převaha NK-buněk, tyto buňky hrají velmi vý-

znamnou roli při implantaci a umožňují lýzu deciduálních buněk, což implantaci 

nejen umožní a také funguje jako ochrana plodu. V populaci lymfocytů jsou i 

cytotoxické CD8 pozitivní lymfocyty s rysy LGL (large granular lymphocytes). 

Tyto buňky právě navozují přesun k TH2 imunitě a potlačují cytotoxické reakce. 

Proces imunologické tolerance je navozen od prvních okamžiků implantace a je 

ukončen přibližně do 10. týdne těhotenství, dále je udržován do porodu. U mat-

ky je navozena a udržována imunosuprese a tolerance k plodu. Tím je snížen 

během těhotenství celkový počet a funkce NK-buněk, stejně tak je snížen počet 

a funkce cytotoxických a aktivovaných T-lymfocytů. Během těhotenství se také 

vytváří detekovatelné alloprotilátky proti paternálním antigenům, také přispívají 

k udržení těhotenství. 

Normálně se krátce po porodu obnovuje rovnováha ve prospěch Th1 

imunity. Mezi stimulující faktory patří: infekce, mikrobiální zátěž a časné infekce. 

Selháním mechanismů, které tuto dysbalanci upravují, vzniká převaha Th2 

imunity a rozvoj alergie. (Martinez  et al., 1999) 

Vývoj imunitního systému plodu souvisí těsně s vývojem hematopoetic-

kého systému, odkud pochází buňky imunitního systému. Lymfocyty dozrávají 

v thymu, a tento proces začíná již během fetálního období a pokračuje po naro-

zení. Postupným vývojem ustává hematopoéza ve žloutkovém váčku a v játrech 

a hlavním centrem se stává kostní dřeň plodu. Počty lymfocytů T stoupají od 

15-16 týdne těhotenství a postupem času se na nich začínají objevovat povr-

chové znaky, naivní buňky se mění v buňky, které umí rozpoznávat antigeny. 

Ke konci těhotenství převažují granulocyty, které jsou charakteristické pro ob-

dobí novorozence. V této době také prochází placentou IgG, ostatní izotypy 

imunoglobulínů se pak tvoří až po setkání s antigenem. Plod neprodukuje sám 

cytokiny Th2 větve. (Režný, 2005; Hromadníková; www.tigis.cz, 4, http://fyzio-

logie.lf2.cuni.cz, 1)  
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U dětí, které mají zvýšené riziko výskytu alergie, je také zvýšené nebez-

pečí perinatální senzibilizace. Expozice vysokými koncentracemi alergenů 

v prvních měsících života dítěte vede ke zvýšení rizika vzniku tohoto onemoc-

nění. 

Ve Švédské studii byly sledovány děti rizikových skupin, které byly vy-

staveny vysokým koncentracím břízových alergenů. Děti, které byly senzibilizo-

vány in utero, byly méně citlivé než děti jim vystavené po narození tj. v prvních 

třech měsících po narození. Matčiny IgG protilátky, přenesené do fetu během 

těhotenství mohou intereagovat s regulací IgE. Takto přijaté protilátky nejsou 

dostatečnou ochranou před vysokými hladinami pylů postnatálně. (www.tigis.cz, 

6) 

2.8.7.2.  komplikace v těhotenství 
Komplikace v těhotenství také souvisí se zvýšeným rizikem vzniku ast-

matu (7,5 na 1 000 matek s jednou nebo více komplikacemi oproti matkám bez 

nich tj. 3,7 na 1 000 matek). Mezi nejčastější komplikace paří: krvácení, ané-

mie, insuficiencie cervixu, dysfunkce placenty, Rh imunizace, předčasné kon-

trakce, preeklampsie, hyperemesis. (Nafstat et al., 1967 and 1993; Novotná, 

2003, www.tigis.cz, 2) 

2.8.7.3. léky v těhotenství 

2.8.7.3.1 paracetamol 
Toto léčivo je potenciálním zdrojem oxidativního stresu při tvorbě meta-

bolitů. Na zvířecích modelech v toxických dávkách způsobuje oxidativní poško-

zení epitelu dýchacích cest. Ženy, které užívaly paracetamol ke konci těhoten-

ství (pozdní těhotenství 20.-32. týden), bylo 1% takových, které ho užívaly více 

dní nebo dokonce denně, u takových matek stoupalo riziko alergie u jejich dětí. 

(Shaheen et al. 2002; Novotná, 2003; http://mail.tigis.cz, 2) 

2.8.7.3.2 antibiotika 
Imunitní systém se vyvíjí in utero a faktory, které mění mikrobiální expo-

zici během těhotenství, mohou mít určitý dopad na rozvoj alergie u dítěte. (Mc-

Keever et al.,  2002)  

Střevní mikroflóra má protektivní vliv, tudíž vliv antibiotik není příznivý. 

Nepříznivě ovlivňuje vývoj a složení střevní flóry, zvláště časně v prvním roce 

http://www.tigis.cz/�
http://mail.tigis.cz/�
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života dítěte. Podání antibiotik v prvním roce života zvyšuje výskyt alergií u 

starších dětí. (Droste et al., 2000) V jiné studii byla prokázána korelace mezi 

počtem podání antibiotik v prvním roce a výskytem astmatu u dětí v 5-10 letech, 

riziko zvýšeno až třikrát. (Wickens et al., 1999) 

2.8.7.4.  kouření 
Kouření snižuje průměrnou porodní váhu u novorozenců o 100-300g. 

Placenta může být také poškozena toxickými látkami, které se během kouření 

uvolňují do krve, zejména kadmiem, které se zde kumuluje a poškozuje placen-

tární buňky. 

V těhotenství kouří 15-37% žen. Kouřením také vznikají předčasné poro-

dy z 15% a zvyšuje na 150% pravděpodobnost celkové perinatální mortality. 

Plicní funkce dětí jsou také snížené, mají méně vyvinuté plíce a dýchací cesty, 

což se odrazí na funkcích dýchacích cest v dospělosti. (Hofhuis et al., 2003) 

Studie The Third National Health and Nutrition Examination Survey z let 1988 

až 1884 prokázala, že při kouření v těhotenství se zvyšuje prevalence alergie u 

dětí. (http://mail.tigis.cz, 2; www.tigis.cz, 5) 

2.8.8. vaginální mikroflóra 
Během porodu získává dítě mikroorganismy z matčiny vaginální flóry, po 

pár dnech je složení mikroflóry dítěte ustanoveno. Takže narušená flóra matky, 

nepříznivě ovlivní flóru dítěte. Nejčastěji se vyskytuje Ureoplasma urealyticum, 

která je pohlavně přenosná, bývá nalezena ze 40-80% u žen na cervixu 

v reproduktivním věku. Přenáší se do dýchacího systému dítěte během porodu, 

kultivace je z 40-51% novorozených dětí. Kolonizace stafylokoky (Staphylo-

coccus aureus) je také spojena s výskytem astmatu během 5 let života. (Benn  

et al., 2002) 

2.8.9. vliv členů domácnosti 
Ve velkých rodinách trpí mladší sourozenci alergiemi mnohem méně než 

jejich starší sourozenci. Příčinou tohoto jevu je nejspíše fakt, že tyto děti jsou 

mnohem častěji nemocné virovými infekcemi, které se běžně předávají mezi 

členy velkých rodin. U prvorozených dětí je výskyt alergií vyšší, protože unikají 

částečně těmto nemocem, o kterých se předpokládá, že stimulují imunitní sys-

tém od tvorby alergických protilátek. Tudíž obecný trend zmenšování rodin, tak 



55 
 

vede ke zvýšenému počtu alergiků v populaci. Tato teorie souvisí též 

s hygienickou hypotézou, jež prvně formuloval Strachan v roce 1989. Současná 

fakta doplňují významnou skutečnost, že tento inverzní protektivní vztah více-

četných rodin platí jen pro vyšší počet rodinných příslušníků, kde je více souro-

zenců. (Matricardi et al., 2000, 1998) Výsledy studie v západní Africe u epide-

mie spalniček a výskytu alergie také jasně poukázaly na to, že infekční one-

mocnění snižuje výskyt alergického onemocnění. (Shaheen et al., 1996) Dále 

se Matricardi (2000) domnívá, že potravinové a orofekální infekce, patogenní 

nebo momentální, stimulují imunitní systém prostřednictví střevní mikroflóry ve 

prospěch imunity Th1. V Německu proběhla Multicentrická studie alergie (MAS) 

a prokazuje, že při zvýšeném výskytu virových infekcí horních cest dýchacích 

klesá výskyt astmatu. Toto ale nebylo prokázáno u infekcí dolních cest dýcha-

cích. (von Mutius et al., 2001) Dalším protektivním vlivem se zdá umístění dítě-

te do předškolního dětského denního zařízení (tzv. jesle). Ukazuje se, že časné 

zařazení dítěte do kolektivu, zvyšuje jeho expozici nemocem a snižuje tak vý-

skyt astmatu u dětí v pozdějším věku. Nejoptimálnější zařazení se jeví mezi 6.-

11. týdnem po narození, u později zařazených dětí ve věku 1 až 2 roky není 

tento vliv tak silný a významný. (Ball et al., 2000; Krämer et al., 1999; Režný; 

www.-tigis.cz, 4) 

2.8.10. mikrobiální zátěž 
Důležitou roli ve správném vývoji imunitního systému má včasné a hlav-

ně správné osídlení trávicího ústrojí, hlavně střev správnou mikroflórou. Toto 

bakteriální osídlení je nezbytné pro dozrávání dendritických buněk, které se zde 

nacházejí. Jsou to buňky antigen-prezentující a produkují IL-12 a pokud není 

expozice tímto cytokinem, dochází k přesmyku směrem k Th2 imunitě. Nejdůle-

žitější jsou gramm-negativní bakterie, které podporují rozvoj Th1 imunity. Pro-

střednictvím střevní mikroflóry se též navozuje orální tolerance v imunitní reakci 

Th2 s tvorbou IgE. (http://mail.tigis.cz, 4) 
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33  EEXXPPEERRIIMMEENNTTÁÁLLNNÍÍ  ČČÁÁSSTT  
3.1. Cíle diplomové práce 

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

které podmínky života dětí ve vztahu ke zdraví a nemoci.“ Navazovala na před-

chozí studii z roku 2002. Naší snahou bylo získat informace o zdravotním stavu 

dětí, porovnávat je a tak zjistit určité predispoziční faktory, které vedou ke vzni-

ku alergických onemocnění. A rovněž zaznamenat jejich výskyt v oblastech 

České republiky. 

Hlavním cílem této diplomové práce je porovnávat výskyt alergií 

v různých oblastech České republiky, které se nám jeví jako rizikové nebo 

ochranné. Výsledky se pak porovnávají s dostupnými zahraničními studiemi. 

Vlivů, které se podílí na vzniku alergických onemocnění, je celá řada a tato di-

plomová práce by měla pomoci odhadnout jejich podíl na rozvoji jednotlivých 

alergických onemocnění. 

Analyzovali jsme data o: 

• Průběhu těhotenství (výživa matky a její hmotnostní přírůstek během tě-

hotenství, výskyt onemocnění a jejich léčba, užívání léků, fyzická aktivita 

nastávající matky a také kouření) 

• Samotný průběh porodu, porodní váha dítěte 

• Vliv rodiny tj. sourozenci mladší i starší 

• Strava narozeného dítěte a jeho hygiena 

• Podmínky, v jakých dítě vyrůstalo a v jakých je dnes (velikost města, typ 

obydlí apod.)  

3.2. Metody 

Pro získání potřebných údajů byla zvolena dotazníková metoda. Byl se-

staven dotazník, který vycházel ze zkušeností z předchozí studie, jež  byla ini-

ciována naší fakultou v roce 2002. Dotazy byly upraveny tak, aby se rodičům 

dětí lépe vyplňovaly a nám poskytly přesnější a úplnější informace.  
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Pomocí základních škol po celé České republice byli osloveni rodiče při-

bližně 4 000 dětí narozených v první polovině devadesátých let minulého století. 

Místa byla vybrána stejná jako v předchozí studii, aby bylo možné porovnávat 

odlišnosti dané velikostí sídla, typem obydlí, stavem ovzduší atd.. Po navrácení 

byly dotazníky zpracovány ve formě excelového záznamu a data jsme vyhodno-

tili.  

3.3. Použitý materiál 

• Dotazníky -  posláno jich bylo 3 845, návratnost  byla 53,3%, každý byl 

sestaven z devíti listů. 

• Dopisy s žádostí o spolupráci pro vybrané základní školy 

• Štítky s adresou  

• Obálky pro zpětné zaslání vyplněných dotazníků 

• Počítačový program Microsoft Excel a Microsoft Word 

• Počítačový program Fine Reader verze 4 

• HP Scanner 7450C 

• Záznamová média – flashdisky a kompaktní disky 
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3.4. Pracovní postup 

3.4.1. struktura dotazníků 
Dotazníky byly strukturované, polouzavřené a anonymní. Ke každé otáz-

ce bylo možné vybírat z více odpovědí. Pokud odpověď rodiče neznali, mohli co 

nejlépe odhadnou skutečnost nebo ji vynechat, případně zde pro tuto možnost 

byla odpověď „nevím, nemohu určit“. U některých otázek se vyplňovala vlastní 

odpověď. 

Každý dotazník měl devět stran. První strana obsahovala dopis pro rodi-

če a stručný návod na vyplnění. Odpověď, která nejvíce odpovídala reálnému 

stavu, měli rodiče označit křížkem do příslušného řádku a sloupce.  V řádcích 

byly většinou kvantitativní a kvalitativní údaje, zatím co sloupce charakterizova-

la jednotlivá sledovaná období života  jejich dítěte.  Na dalších stranách byly 

dotazy, které se týkaly: 

• místa bydliště a  typu obydlí 

• zdravotních obtíží dítěte 

• průběhu těhotenství a  typu porodu 

• výživy dítěte 

• užívání léčiv nejen v těhotenství, ale i u dítěte 

• kontaktu se zvířaty 

• počtu sourozenců a vlivu dalších příbuzných 

• povahy dítěte 

Většina otázek byla zaměřená na 3 etapy života dítěte:  

• do 2 let věku 

• během roků 1999 a 2000,což je doba, kdy většina dětí vstupovala do 

školy, věk mezi 6. a 7. rokem 

• poslední 2 roky, věk mezi 12. a 13. rokem 
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Odpovědi rodičů  byly anonymní a zcela dobrovolné. Všechny dotazníky i 

jejich jednotlivé strany byly označeny šestimístným číslem, aby při jejich zpra-

cování nemohlo dojít k žádné záměně. 

3.4.2. návratnost dotazníků 
Z rozeslaných 3 845 dotazníků se nám vrátilo 2 050, což činí 53,3 %, které 

jsme dále používali k hodnocení. Spolupráce byla dobrá (ačkoli se 

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

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

ré nám je zasílaly zpátky. 

3.4.3. zpracování dotazníků 
Dotazníky, které se nám vrátily, byly rozděleny na jednotlivé strany. Ty 

se pomocí skeneru, počítačového programu Fine Reader verze 4 a šablon pro 

jednotlivé strany zpracovaly do počítačové podoby Z tohoto programu byly data 

přenesena do programu Microsoft Excel. 

Všechna data obsažená na jednotlivých stranách byla zpracována do ta-

bulek. Řádky označovaly jednotlivé otázky a sloupce dotazy nebo jejich části. 

Každá odpověď měla přidělenou hodnotu (1,2,3, atd.), nezodpovězené odpově-

di pomocí hodnoty –1 a odpovědi nehodnotitelné nebo nečitelné pomocí hodno-

ty –2. 

Některá data (označená obvykle hodnotou –2) musela být ještě oprave-

na. Dotazníky se zpětně dohledaly a rozhodovalo se, která odpověď je správná. 

Jednalo se obvykle o otázky vyplněné slabou tužkou a také otázky, u kterých 

byla přečtena strojem dvě políčka, např. proto, že jedno bylo opraveno. Nako-

nec se doplňovaly odpovědi na dotazy, na které se odpovídalo vlastní odpově-

dí. Tyto odpovědi se vyplnily podle kódů, které k  nim byly vytvořeny. 

Pokud některá otázka nebyla zodpovězena, byla ji ponechána hodnota -

1 v našich excelových tabulkách. 

3.4.4. zpracování získaných údajů 
Pro další práci jsme nejprve probandy museli rozdělit na základě infor-

mací získaných od rodičů, kteří vyplnili dotazník, na skupiny „alergik 1“, „alergik 

2“, „alergik jasný“, „nealergik 1“, „nealergik 2“, „nealergik jasný“ a „rhinitik“.  
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K tomuto rozdělení jsme použili otázky, které  popisovaly:  

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

• návštěvy u lékaře z důvodu alergie 

• léčbu dítěte na alergii 

• druhy léčiv  užívaných dětmi ( jako doplňující otázka) 

• typu alergenů zjištěných testy (jako doplňující otázka) 

• léky užívané inhalačně (jako doplňující otázka) 

• dotaz, zda sami rodiče považují dítě za alergika 

Pomocí těchto otázek jsme vytvořili tyto skupiny:  

alergik 1 – do této skupiny jsme zařadili děti, které měly alespoň 

v jednom z vybraných období dané potíže (i jen jednu) a pro tyto obtíže byly 

někdy léčeny;  

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

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

alespoň jeden lék na alergii; 

alergik jasný – tuto skupinu jsme definovali pomocí dvou předchozích 

skupin 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 žádné potíže, 

také nebyli léčeni; 

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

žívají žádné léky proti alergiím, nemají pozitivní testy na alergeny a hodnocení 

rodičů zda je dítě alergik znělo „určitě ne“, „asi ne“ nebo „nevím“; 

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

nealergik 2; 

rhinitik – u těchto dětí byly uváděny obtíže: sezónní rýma nebo celoroč-

ní rýma alespoň jednou během sledovaných období. 
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3.4.5. vyhodnocení dat 
Hodnocení jsme provedli pomocí programu MS Excel. K otázce, která 

nás zajímala, jsme vytransformovali příslušné hodnoty podle námi zadaných 

kritérií. Tyto hodnoty jsme prostřednictvím různých filtrů porovnali s příslušnou 

kategorií (rhinitici, nealergici jasní). U daných jevů jsme určili relativní četnost 

(%) a hladinu významnosti pomocí chí- kvadrát testu závislosti dvou kvalitativ-

ních znaků

    χ

. (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 – k

a

B 

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

b

) 

0 = a + b – a

c

0 

0 = nA – a

d

0 

0 = nB – b

 

0 

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     χ2> χ2
p

Pro naši práci jsme používali šablonu Chikvadr v programu MS Excel 

v síti FaF a T-test diskrétních hodnot v programu MS Excel (Klemera).

. 
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44  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  
Počet navrácených relevantních dotazníků byl 2 050. Z tohoto souboru jsme 

vyhodnotili podle výše uvedených kritérií rhinitiky a nealergiky jasné. Z celkového 

počtu 2 050 jsme 334 dětí zařadili do skupiny „rhinitici“, což  je 16,3% a 765 dětí do 

skupiny „nealergici jasní“, což je 37,3%. Data k tomuto grafu jsou v tabulce č. 1. 

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

Při sledování vlivu pohlaví dítěte na riziko vzniku rhinitidy jsme zařadili do sku-

piny rhinitiček  47,9% (n = 159) a do skupiny nealergiček jasných 61,5% (n = 411). 

Do skupiny rhinitiků jsme zařadili 52,1 % (n = 173) a do skupiny nealergiků jasných  

57,8% (n = 354). Chlapců – rhinitiků bylo tedy nevýznamně více. Data k tomuto té-

matu jsou obsažena v tabulkách č. 2.  
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Graf č.2: Vyjádření počtu dívek a chlapců v souborech rhinitici a nealergici 
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4.2. Rizikové těhotenství 

Z celkového počtu respondentů nám odpovědělo 1 779 rodičů. Neodpovědělo 

jich tedy 271, z nichž 52 mělo dítětem rhinitika a 86 jasného nealergika. Počet dětí, 

které se narodily po rizikovém těhotenství jakkoli dlouhém byl 698, což je 39,2%. 

Z tohoto množství tvořilo skupinu rhinitiků 123 dětí a skupinu nealergiků jasných 252 

dětí. Otázky na rizikové těhotenství jsme rozdělili na 5 podtypů – podle počtu měsíců 

– 0; 1-2; 3-4; 5-6; 7-8.  

Statisticky významné vyšly výsledky u dětí, jejichž matky byly na rizikovém tě-

hotenství 7-8 měsíců. V této skupině bylo zjištěno 19,9% (n = 56) matek rhinitiků a 

12,7% (n = 86) matek nealergiků jasných. Důležité je také, že ve skupině matek, kte-

ré rizikové těhotenství neměly, převažoval počet nealergiků (n = 427) nad rhinitiky (n 

= 159). 

Nejčastější výskyt rizikového těhotenství jsme zaznamenali při délce 7-8 mě-

síců. Ve skupině rizikového těhotenství trvající 5-6 měsíců bylo 184 matek. Z této 

skupiny jsme označili 10,6% (n = 30) matek rhinitiků  a 10,6% (n = 72) matek nealer-

giků jasných. Ve skupině 3-4 měsíců rizikového těhotenství bylo 8,2% (n = 23) matek 

rhinitiků a 6,9% (n = 47) matek nealergiků. Skupinu rizikového těhotenství trvající 1-2 

měsíce tvořilo 8,2% (n = 23) matek rhinitiků a 6,9% (n = 47) matek nealergiků. 
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Statisticky významný vyšel rozdíl u poslední skupiny, tedy matek jejichž riziko-

vé těhotenství  trvalo 7-8 měsíců (p = 4,22 E-03).  

Údaje zahrnující riziková těhotenství jsou obsažena v tabulkách č. 3-8.  

Graf č.3: Vliv rizikového těhotenství  na rozvoj rhinitidy u dětí 
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4.3. Váhový přírůstek matky v těhotenství 

Na otázku váhového přírůstku v těhotenství nám neodpovědělo 53 matek. 

Odpovědi jsme rozdělili na 6 možností. Možnost „nepřibrala jsem“ vyplnilo 0,6% (n = 

2) matek rhinitiků a 0,9% (n =7) matek nealergiků jasných. Do skupiny matek, které 

přibraly 0-7 kg jsme zařadili 15,4% (n = 49) matek rhinitiků a 12,6% (n = 95) matek 

nealergiků. Nejvíce matek označilo skupinu váhového přírůstku 8-11 kg. Matek rhini-

tiků zde bylo 36,8% (n = 117) a matek nealergiků 36,7% (n = 277). Další skupinu tvo-

řily matky s váhovým přírůstkem 12-13 kg. Matek rhinitiků v této skupině bylo 20,1% 

(n = 64) a matek nealergiků 19,5% (n = 147).  Váhový přírůstek 14-18 kg označilo 

16,7% (n = 53) matek rhinitiků a 19,4% (n = 146) matek nealergiků. Poslední skupinu 

– váhový přírůstek 19 a více kg tvořilo 10,4% (n = 33) matek rhinitiků a 10,9% (n = 

82) matek nealergiků. 

Statisticky významný rozdíl nevyšel ani v jedné skupině dle hmotnostních pří-

růstků. Zdá se, že změny hmotnosti v těhotenství nemají vliv na alergický status dítě-

te.  

Výsledky shrnují tabulky č. 9-15. 
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4.4. Hmotnost před otěhotněním 

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

vědělo 50 respondentů, z nichž bylo 14 matek rhinitiků a 13 matek nealergiků jas-

ných. 

Otázka byla opět rozdělena na 15 možných odpovědí, kde matky odhadem 

zaškrtávaly svoji hmotnost v době před otěhotněním. Nejvíce matek bylo ve skupi-

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

Ve skupině 50-54 kg jsme označili jako matky rhinitiků 23,4% (n = 75) matek a 

jako matky nealergiků 19,4% (n = 146). Ve skupině  55-59 kg bylo 20,6% (n = 66) 

matek rhinitiků a 20,9% (n = 157) matek nealergiků. Skupinu 60-64 kg tvořilo 18,8% 

(n = 60) matek rhinitiků a 20,9% (n = 157) matek nealergiků.  

Větší procento rhinitiků než nealergiků jasných vyšlo ve skupinách matek, kte-

ré vážily před otěhotněním 50-54 kg; 55-59 kg; 60-64 kg. Statisticky  jsou tyto výsled-

ky nevýznamné.  

Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č.16-20. 

4.5. Horečnatá onemocnění v těhotenství 

Horečnatá onemocnění uvedlo během těhotenství 261 matek.  

V 1. trimestru to bylo 8,4% (n = 28) matek rhinitiků a 1,8% (n = 14) matek nea-

lergiků. Tento rozdíl nám vyšel statisticky významný (p = 1,87 E-07). Ve 2. trimestru 

uvedlo horečnaté onemocnění 6,9% (n = 23) matek rhinitiků a 5,0% (n = 38) matek 

nealergiků. Rozdíl již není statisticky významný (p = 0,201). Matek rhinitiků, které 

prodělaly horečnaté onemocnění ve 3. trimestru bylo 3,0% (n = 10) a matek nealergi-

ků 2,1% (n = 16). Tento rozdíl statistickou významnost nemá (p = 0,365). Vliv horeč-

natého onemocnění během jednotlivých trimestrů je uveden v tabulkách č. 21-24. 
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Graf č.4: Vliv horečnatého onemocnění v těhotenství 
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4.6. Ekzém v těhotenství 

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

skupiny jsme zařadili 4,2% (n = 14) matek rhinitiků a 0,7% (n = 5) matek nealergiků 

jasných. Statistická významnost rozdílu se u této skupiny potvrdila (p = 3,5 E-05). Ve 

2. trimestru trpělo ekzémem déle než tři dny 3,9% (n = 13) matek rhinitiků a 0,9% (n 

= 7) matek nealergiků. Statistická významnost byla opět potvrzena (p = 6,83 E-04). 

Ve 3. trimestru ekzém uvedlo 3,0% (n = 10) matek rhinitiků a 1,7% (n = 13) matek 

nealergiků. V této skupině již statistická významnost potvrzena nebyla.  

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 25-28. 
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Graf č.5 Vliv ekzému v těhotenství na vznik rhinitidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Urologický zánět v těhotenství 

I tuto otázku jsme opět rozdělili do tří trimestrů. V 1. trimestru uvedlo, že pro-

dělalo urologický zánět 2,4% (n = 8) matek rhinitiků a 1,3% (n = 10) matek nealergi-

ků. Statistická významnost se nepotvrdila (p = 0,191). Ve 2. trimestru bylo matek rhi-

nitiků 2,4% (n = 8) a matek nealergiků 0,9% (n = 7). Výsledný rozdíl není  významný, 

ale blíží se hladině významnosti menší nebo rovno 0,05 (p = 0,051). Ve 3. trimestru 

prodělalo urologický zánět 0,9% (n = 3) matek rhinitiků a 0,3% (n = 2) matek nealer-

giků. Ani tento rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,149).  

Vliv urologického zánětu je zpracován v tabulkách č. 29-32. 

4.8. „Gynekologický“ zánět v těhotenství 

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

lo 3,3% (n = 11) matek rhinitiků a 1,8% (n = 14) matek nealergiků. Ve 2. trimestru 

bylo matek rhinitiků, které uvedly gynekologický zánět 3,0% (n = 10) a matek nealer-

giků 2,6 % (n = 20). Do skupiny, která prodělala gynekologický zánět ve 3. trimestru, 

jsme zařadili 2,7% (n = 9) matek rhinitiků a 2,2% (n = 17) matek nealergiků. 

Výsledky ve všech trimestrech vyšly statisticky nevýznamné.  

Přesné informace uvádí tabulky č. 33-36. 
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4.9. Kontakt se zvířaty v těhotenství 

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

podářskými zvířaty a to v jednotlivých trimestrech. 

Denní kontakt s domácími zvířaty uvedlo v 1. trimestru 6,6% (n = 22) matek 

rhinitiků a 11,0% (n = 84) matek nealergiků jasných. Ve 2. trimestru denní kontakt 

s domácím zvířetem potvrdilo 7,2% (n = 24) matek rhinitiků a 9,8% (n = 75) matek 

nealergiků. Ve 3. trimestru odpovědělo kladně na kontakt s domácím zvířetem 7,5% 

(n = 25) matek rhinitiků a 10,3% (n = 79) matek nealergiků. Statistická významnost 

byla zjištěna v prvním trimestru (p = 0,023), ve všech trimestrech je vyšší procento 

matek, jejichž děti jsme označily za nealergiky jasné. 

S hospodářskými zvířaty uvedlo denní kontakt v 1. trimestru 8,7% (n = 29) ma-

tek rhinitiků a 9,9% (n = 76) matek nealergiků, ve druhém trimestru 8,4% (n = 28) 

matek rhinitiků a 9,3% (n = 71) nealergiků a ve 3. trimestru 8,1% (n = 27) matek rhini-

tiků a 9,2% (n = 70) matek nealergiků. Statisticky významné rozdíly se nepotvrdily ani 

v jednom trimestru.  

Přesná data jsou uvedena v tabulkách č. 37-44. 

4.10. Kouření v těhotenství 

Jedním z dalších rizikových faktorů, který může přispívat k rozvoji alergických 

onemocnění (rhinitidy) u dětí je kouření matky v průběhu těhotenství. 

Kouření více než pěti cigaret během 1. trimestru přiznalo 3,0% (n = 10) matek 

rhinitiků a 2,9% (n = 22) matek alergiků nejasných, ve 2. trimestru 1,2% (n = 4) matek 

rhinitiků a 2,2% (n = 17) matek nealergiků. Ve 3. trimestru 1,2% (n = 4) matek rhiniti-

ků kouřilo více než pět cigaret denně a matek nealergiků 2,2% (n = 17). 

Rozdíly nevyšly statisticky významné. Výsledky uvádí tabulky č. 45-48.    

4.11. Antibiotika v těhotenství 

Dalším rizikovým  faktorem, který může ovlivnit vznik rhinitidy u dětí, je užívání 

antibiotik v průběhu těhotenství. Možné odpovědi jsme rozdělili na trimestry a zajímal 

nás také počet kůr (za jednu kůru jsme označili užívání 3-10 dnů). Respondenti mohli 
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také využít možnosti „nevím, nevzpomínám si“. Ty jsme později z celkového souboru 

odečetli. 

Do hlavního souboru 1. trimestru jsme  zařadili 243 matek rhinitiků a 595 ma-

tek nealergiků jasných. Z této množiny žádnou kůru neprodělalo 88,5% (n = 215) ma-

tek rhinitiků a 96,8% (n = 576) matek nealergiků. Jednu kůru prodělalo 9,1% (n = 22) 

matek rhinitiků a 3,2% (n = 19) matek nealergiků. 2-4 kůry mělo během těhotenství 

2,1% (n = 5) matek rhinitiků a žádná matka nealergika. Více antibiotických kůr měla 

z celého souboru pouze jedna matka rhinitika (0,4 %). 

Statisticky významné vyšly rozdíly u matek, které neprodělaly žádnou kůru (p 

= 2 E-06), prodělaly jednu léčebnou kůru (p = 3,59 E-04) a které prodělaly 2-4 kůry (p 

= 3,48 E-04).   

Ve 2. trimestru tvořilo základní soubor 236 rhinitiků a 597 nealergiků jasných. 

Žádnou kůru neprodělalo 90,3% (n = 213) matek rhinitiků a 95,1 % (n = 568) matek 

nealergiků. Jednu antibiotickou kůru  uvedlo 8,5% (n = 20) matek rhinitiků a 4,5 % (n 

= 27) matek nealergiků. 2-4 kůry uvedlo 0,8% (n = 2) matek rhinitiků a 0,2% (n = 1) 

matek nealergiků. 

Statisticky významné byly rozdíly u matek bez antibiotické kůry (p = 8,59 E-03) 

a matek, které užívaly jednu kůru (p = 0,025). Procento rhinitických dětí, pokud mat-

ka užívala alespoň jednou (jednu kůru) antibiotika během těhotenství, bylo ve všech 

skupinách  vyšší než u matek, které antibiotika neužívaly. 

Rhinitiků, kteří tvořili základní soubor ve 3. trimestru, bylo 231 a nealergiků 

jasných 594. Z této skupiny 93,9% (n = 217) matek rhinitiků a 97,1% (n = 577) matek 

nealergiků antibiotika neužívaly, jednu kůru uvedlo 3,9% (n = 9) matek rhinitiků a 

2,5% (n = 15) matek nealergiků. 0,9% (n = 2) matek rhinitiků potvrdilo 2-4 kůry a 

žádná matka nealergika. Více kůr antibiotiky prodělalo 1,3% (n = 3) matek rhinitiků a 

0,3% (n = 2) matek nealergiků. 

Statisticky významné vyšly rozdíly u matek, které neměly  během těhotenství 

žádnou antibiotickou kůru (p = 0,030) a u matek, které užívaly ve třetím trimestru 2-4 

kůry (p = 0,023). 

Konkrétní údaje užívání antibiotik během jednotlivých trimestrů jsou uvedeny 

v tabulkách č. 49-64. 
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Graf č.6: Vliv neužívání antibiotik během celého těhotenství 
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Graf č.7: Vliv užívání jedné kůry antibiotik během celého těhotenství 
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Graf č.8: Vliv užívání 2-4 kůr antibiotik během celého těhotenství 
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4.12. Paracetamol 

Rovněž jsme hodnotili vliv léků užívaných běžně proti horečce a bolesti, které 

obsahují paracetamol: Acifein, Ataralgin, Calpol, Coldrex, Daleron, Efferalgan, Kory-

lan, Mexalen, Mexavit, Panadol, Paracetamol, Paralen, Tomapyrin. 

Možné odpovědi jsme rozdělili na jednotlivé trimestry a také nás zajímal počet 

balení. I zde byla možnost odpovědi „nevím, nevzpomínám si“. Tento počet odpovědí 

byla odečten. 

V 1. trimestru žádný z těchto léků neužívalo 86,3% (n = 182) matek rhinitiků a 

91,7% (n = 528) matek nealergiků. Méně než jedno balení uvedlo 12,8% (n = 27) 

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

rhinitiků a žádná matka nealergika. Více než 5 balení neužívala žádná matka 

z daného souboru. Statistická významnost byla potvrzena pouze u první skupiny tj. u 

matek, které tyto léky neužívaly vůbec (p = 0,024), v ostatních nebyla potvrzena. 

Ve 2. trimestru neužívalo léky s paracetamolem 80,6% (n = 175) matek rhiniti-

ků a 89,1% (n = 517) matek nealergiků, méně než jedno balení 18,4% (n = 40) matek 

rhinitiků a 10,5% (n = 61) matek nealergiků. 2-4 balení užívalo 0,9% matek rhinitiků 

(n = 2) a 0,3% (n = 2) matek nealergiků. Více než 5 balení opět neuvedl žádný re-

sponedent. Statistickou významnost měly výsledky ve skupině matek, které léky 
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s paracetamolem neužívaly vůbec (p = 1,602 E-03) a nebo užívaly méně než jedno-

ho balení (p = 2,787 E-03). V ostatních skupinách významnost nevyšla. 

Ve 3. trimestru neužívalo léky s paracetamolem 86,3% (n = 182) matek rhiniti-

ků a 93,1% (n = 528) matek nealergiků, méně než 1 balení uvedlo 13,3% (n = 28) 

matek rhinitiků a 6,5% (n = 37) matek nealergiků. 0,5% (n = 1) matek rhinitiků a 0,4% 

(n = 2) matek nealergiků využívalo 2-4 balení. Skupina více než 5 balení byla opět 

prázdná. Statisticky významné byly výsledky skupiny, která zahrnovala matky, které 

neužívaly během těhotenství léky s paracetamolem (p = 2,573 E-03) a matky, které 

využívaly méně než jedno balení (p = 2,506 E-03).  

Přesné údaje vyjadřující užívání léků s paracetamolem během těhotenství 

uvádějí tabulky č. 65-77. 

Graf č.9: Vliv neužívání léků s paracetamolem v během celého těhotenství  
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Graf č.10: Vliv užívání méně než jednoho balení léků s paracetamolem v během ce-
lého těhotenství 

12
,8

18
,4

13
,3

10
,5

6,
5

8,
3

0

10

20

1. trimestr 2. trimestr 3. trimestr

méně než jedno balení léků s paracetamolem v těhotenství

če
tn

os
t [

%
]

matky rhinitiků
matky nealergiků

**

**

 

Graf č.11: Vliv užívání 2-4 balení léků s paracetamolem v během celého těhotenství 
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4.13. Zvracení v těhotenství 

V další dotazníkové otázce nás zajímalo, zda matka během těhotenství zvra-

cela, 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 nebo ne, ať to bylo ráno nebo nejen ráno, po vůní nebo 

po chutích. 
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V 1. trimestru zvracelo 45,8% (n = 153) matek rhinitiků a 35,3% (n = 270) ma-

tek nealergiků, ve 2. trimestru 15,9% (n = 53) matek rhinitiků a 12,0% (n = 92) matek 

nealergiků a ve 3. trimestru 8,4% (n = 28) matek rhinitiků a 5,8% (n = 44) matek nea-

lergiků. Pro 1. trimestr byla statistická významnost  p = 9,847 E-04. Ve  2. trimestru 

ani ve třetím významné rozdíly nebyly. Ve všech trimestrech bylo více matek rhinitiků 

než matek nealergiků. 

Mezi matkami, které zvracely v 1. trimestru převážně ráno jsme zjistili 29,3% 

matek rhinitiků (n = 82) a 21,1% matek nealergiků (n = 148). Nejen ráno zvracelo 

15,0% matek rhinitiků (n = 42) a 12,0% matek nealergiků (n = 84). Ve 2. trimestru 

uvedlo ranní zvracení 9,4% matek rhinitiků (n = 13) a 12,1% matek nealergiků (n = 

25) a nejen ranní zvracení 12,9% matek rhinitiků (n = 18) a 17,5% matek nealergiků 

(n = 36). Ve 3. trimestru ranní zvracení potvrdilo 3,6% matek rhinitiků (n = 5) a 4,6% 

matek nealergiků (n = 10), nejen ranní zvracení 7,1% matek rhinitiků (n = 10) a 8,7% 

matek nealergiků (n = 19). Statisticky významné rozdíly byly v prvním trimestru u 

ranního zvracení (p = 6,357 E-03). Všechny ostatní skupiny nebyly statisticky vý-

znamné. 

Zvracení, které vyvolávaly pachy a vůně uvedlo v 1. trimestru 21,9% matek 

rhinitiků (n = 73) a 11,4% matek nealergiků (n = 87), 9,3% matek rhinitiků (n = 31) a 

5,5% matek nealergiků (n = 42) ve 2. trimestru a ve 3. trimestru 4,5% matek rhinitiků 

(n = 15) a 2,2% matek nealergiků (n = 17). Statisticky významné rozdíly byly opět 

v prvním trimestru (p = 5,832 E-06), ve druhém trimestru (p = 0,0202) i ve třetím tri-

mestru (p = 0,039). 

Zvracení, které vyvolávaly chuťové podněty potvrdilo 5,1% matek rhinitiků (n = 

17) a 3,5% matek nealergiků (n = 27) v 1. trimestru, 1,2% matek rhinitiků  (n = 4) a 

1,2% matek nealergiků (n = 9) ve 2. trimestru a 1,2% matek rhinitiků (n = 4) a 0,5% 

matek nealergiků (n = 4) ve 3. trimestru. Statisticky významné rozdíly nebyly naleze-

ny ani v jednom z trimestrů. 

Přesné údaje, které uvádí vliv zvracení matky během těhotenství jsou uvedeny 

v tabulkách č. 78-104. 
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Graf č.12: Výskyt zvracení během jednotlivých trimestrů 
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Graf č.13: Výskyt zvracení ráno v prvním trimestru 
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Graf č.14: Zvracení po pachách a vůních během těhotenství 
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4.14. Fyzická zátěž během těhotenství 

Porovnávali jsme výskyt rhinitidy u dětí a změny v pohybové aktivitě nebo fy-

zické zátěži u matky v době těhotenství a době před otěhotněním. 

Nezměněnou zátěž uvedlo 44,7% (n = 138) matek rhinitiků a 53,3% (n = 391) 

matek nealergiků, mírně sníženou zátěž 32,4% (n = 100) matek rhinitiků a 33,5% (n 

= 246) matek nealergiků. 19,7% (n = 61) matek rhinitiků a 11,7% (n = 86) matek nea-

lergiků označilo výrazně sníženou zátěž. Zvýšenou fyzickou zátěž vyplnilo 3,2% (n = 

10) matek rhinitiků a 1,5% (n = 11) matek nealergiků. Statisticky významné rozdíly 

byly u matek, které nezměnily fyzickou aktivitu (p = 0,011) a výrazně ji snížily (p = 

6,720 E-04). U matek, které fyzickou zátěž zvýšily, hodnoty statisticky významné ne-

byly, ale hodně se jim blížily (p = 0,068).  

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 105-109. 
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Graf č.15: Vliv fyzické zátěže a její změny během těhotenství 
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4.15. Výživa během těhotenství 

Ve výživě matky během těhotenství jsme se nejprve zaměřili na konzumaci 

mléčných výrobků (mléka, podmáslí, kefíru, tvarohu, sýrů a jogurtů ovocných i bí-

lých). 

V případě mléka, podmáslí a kefíru vybírali respondenti z nabízených možnos-

tí- „žádné“, „do 0,5 l týdně“, 0,5-1 l týdně“, „více než 1 l týdně“. U tvarohu a sýrů byly 

odpovědi rozděleny na „ žádné“, „do 200g týdně“, „200-400g týdně“,a „více než 500g 

týdně“.  

Statisticky významné byly výsledky u matek, které nekonzumovaly podmáslí  

(p = 0,032). Matek rhinitiků patřilo do této skupiny 59,9%  (n = 109) a nealergiků 

68,8% (n = 319). Dále významný byl kefír u matek, které ho v těhotenství nekonzu-

movaly (p = 3,574 E-03), matek rhinitiků bylo 30,0% (n = 63) a matek nealergiků 

41,7% (n = 217). Dalším významným faktorem byla konzumace sýrů a výrobků z něj 

mezi 200 a 400g za týden (p = 9,282 E-58), matek rhinitiků bylo 37,3% (n = 112) a 

matek nealergiků 1,4% (n = 10). 

Možné odpovědi, které se nabízely u konzumace jogurtů, byly: „žádné“, „1-2 

kelímky“, „3-5 kelímků“, „6 a více kelímků“ a všechny tyto odpovědi byly vztaženy na 

týden. Ani zde jsme v žádné skupině statistickou významnost nezjistili.  

Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 120-134. 
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Graf č.16: Vliv konzumace podmáslí v těhotenství 
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Graf č.17: Vliv konzumace kefíru v těhotenství 
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Graf č.18: Vliv konzumace sýrů v těhotenství 
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Kromě mléčných výrobků jsme se snažili zjistit konzumaci masa, zeleniny, 

ovoce, másla, rostlinných tuků, arašídů, umělých sladidel a ryb. Nabízené možnosti o 

konzumaci byly: „vůbec ne“, „méně než 1x týdně“, „2-5x týdně“ a „denně“. 

Graf č.19: Vliv konzumace arašídů v těhotenství 
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Statistická významnost výsledků byla u konzumace arašídů 2-5x týdně, matky 

rhinitiků (n = 10) 3,8% a matky nealergiků (n = 7) 1,0% (p = 4,339 E-03) a 

v konzumaci umělých sladidel tam, kde matky uváděly žádná – matky rhinitiků (n = 

245) 94,2% a matky nealergiků (n = 648) 96,0% (p = 0,046). U jiných konzumova-

ných potravin nebyla nalezena žádná významnost.  
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Konkrétní údaje shrnují tabulky č. 115-119. 

Graf č.20: Vliv konzumace umělých sladidel v těhotenství 
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4.16. Měsíc narození a porodní zralost 

K vystižení charakteristiky porodu nás zajímal měsíc, ve kterém se dítě narodi-

lo, zda se narodilo v termínu, předčasně, nebo naopak bylo přenášeno, porodní 

hmotnost, věk matky, pořadí porodu a zda se dítě narodilo císařským řezem. 

Na tuto otázku odpovědělo 2 017 respondentů, tedy 98,4% a nás zajímalo, 

zda se nám potvrdí ochranný vliv některých měsíců narození. Nejvíce dětí se narodi-

lo v měsících leden, březen, duben, září a říjen a statisticky významné výsledky byly 

pouze v březnu (p = 7,273 E-03), ale hladinám významnosti p< 0,05 se blížily také 

výsledky srpna  (p = 0,092). 

V březnu bylo narozeno 6,1% rhinitiků (n = 14) a 12,6% nealergiků (n = 78), 

v srpnu 7,4% rhinitiků (n = 17) a 4,5% nealergiků (n = 28). Zajímavější výsledky vy-

šly, pokud jsme jednotlivé měsíce sloučily dohromady do čtvrtletí, statisticky význam-

ný rozdíl byl u čtvrtletí leden až březen (p = 6,282 E-03). A hladině významnosti p > 

0,05 se blížilo čtvrtletí říjen až prosinec (p = 0,073).  

Přesné výsledky jednotlivých měsíců jsou uvedeny v tabulkách 135-153. 
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Graf č.21: Vliv měsíce narození  
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4.17. Délka těhotenství 

 Dalším rizikovým faktorem, kterým jsme se zabývali je předčasné narození, 

nebo naopak narození po termínu porodu, který stanovil lékař. Odpovědi na tuto 

otázku jsme rozdělili na narození „více než měsíc před termínem“, „14 dní až měsíc 

před termínem“, „v termínu“, „déle než 2 týdny po termínu“. Také jsme začlenili odpo-

věď „správný termín nebylo možné určit“ a tuto skupinu jsme odečetli od celkového 

počtu respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku. Více než měsíc před termínem 

se narodilo 2,6% (n = 8) rhinitiků a 2,7% (n = 20) nealergiků, 14 dní až měsíc před 

termínem 13,5% (n = 42) rhinitiků a 13,5% (n = 98) nealergiků. V termínu se narodilo 

71,4% (n = 222) rhinitiků a 75,4% (n = 549) nealergiků. Déle než 2 týdny po termínu 

to bylo 12,5% (n = 39) rhinitiků a 8,4% (n = 61) nealergiků.  

Ve skupinách, kde byly děti, které se narodily déle než 2 týdny po termínu 

jsme zjistili větší procento alergiků než nealergiků, v této skupině byla též nalezena  

statistická významnost (p = 0,037).  

Výsledky uvádí tabulky č. 154-159. 
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Graf č.22: Vliv termínu porodu 
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4.18. Porodní hmotnost 

Dále jsme se zaměřili na sledování porodní hmotnosti dítěte vzhledem k roz-

voji rhinitidy. Na tuto otázku nám odpovědělo 1 930 dotázaných. V dotazníku jsme 

otázku rozdělili do šesti skupin podle dosažených kilogramů v době porodu. 

Ve skupině do 1,5 kg bylo 0,6% (n = 2) rhinitiků, 0,4% (n = 3) nealergiků, ve 

skupině od 1,5 do 2,5 kg to bylo 5,1% (n = 16) rhinitiků a 5,6% (n = 41) nealergiků. 

58,2% (n = 181)  rhinitiků a 56,5% (n = 415) nealergiků jsme zařadili do skupiny 2,5-

3,5 kg, 34,1% (n = 106) rhinitiků a  35,8% (n = 263) nealergiků do skupiny 3,5-4,5 kg. 

4,5-5,5 kg uvedlo jako porodní hmotnost 1,9% (n = 6) rhinitiků a 1,6% (n = 12) nea-

lergiků. Ve skupině dětí, které měly při narození hmotnost větší než 5,5 kg nebyl 

žádný rhinitik ani nealergik.  

Statistická významnost nebyla ani v jedné skupině.  

Podrobné údaje uvádí tabulky č.160-165. 

4.19. Věk matky při porodu 

Také nás zajímal věk matky při porodu dítěte, protože i tento faktor by mohl 

být jedním z těch, jež ovlivňují vznik alergických onemocnění. Na tuto otázku nám 

odpovědělo 1 994 respondentů, tedy 97,27%. Možné odpovědi jsme rozdělili na 7 

skupin podle věku. Ve skupině matek, kterým bylo při porodu 14-18 let jsme označili 
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8,8% (n = 27) matek rhinitiků a 4,0% (n = 29) matek nealergiků. Tento rozdíl byl sta-

tisticky významný (p = 2,085 E-03). U ostatních výsledků statistická významnost ne-

byla prokázána a shrnují je tabulky č. 166-172.  

Graf č.23: Vyjádření vlivu věku matky při porodu 
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4.20. Pořadí porodu 

Dále jsme se zabývali vlivem pořadí porodu na rozvoj alergického onemocnění 

u dítěte. Na tento dotaz nám odpovědělo 1 957 respondentů, kteří vybírali ze 4 nabí-

zených možností. 

57,4% (n = 179) rhinitiků a 48,1% (357) nealergiků se narodilo matkám, které 

rodily poprvé, 30,8% (n = 96) rhinitiků a 36,7% (n = 272) nealergiků se narodilo 

v pořadí druhým porodem. Mezi dětmi, které se narodily 3. porodem jsme označili 

8,7% (n = 27) jako rhinitiky a 12,4% (n = 92) jako nealergiky. V poslední skupině (4. a 

další porod) bylo 3,2% (n = 10) rhinitiků a 2,8% (n = 21) nealergiků. Výsledky potvrdi-

ly hypotézu, že výskyt alergie s násobným porodem klesá. 1. porodem se narodilo 

57,4%, 2. porodem 30,8 %, 3. porodem 8,7% a 4. a dalším porodem 3,2% rhinitiků. 

Statistická významnost byla u skupiny dětí, které se narodily druhým porodem (p = 

5,553 E-04) a u dětí, které se narodily porodem třetím (p = 0,012). 

Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulkách č.173-178. 
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Graf č.23: Vyjádření vlivu pořadí porodu na rozvoj rhinitidy 
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4.21. Císařský řez 

Vzhledem ke studiím, které uvádí jako velmi rizikový faktor porod císařským 

řezem, i my jsme tento dotaz zařadili do našeho dotazníku. 

10,8% (n = 36) matek rhinitiků rodilo císařským řezem a 7,3% (n = 56) matek 

nealergiků, výsledek se blížil hladině významnosti p > 0,05 (p = 0,056).  

Podrobné výsledky uvádí tabulka č. 179-180. 

Graf č.25: Vyjádření vlivu porodu císařským řezem 
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4.22. Počet sourozenců 

Ve výše uvedených studiích se uvádí ochranný vliv starších sourozenců na 

rozvoj rhinitidy u dětí, tak i nás zajímalo, zda se nám tento vliv potvrdí.  Snažili jsme 

se zjistit, kolik sourozenců starších a kolik mladších sledované děti měly.  

Starší sourozenci 

Alespoň jednoho staršího sourozence nám uvedlo 284 dotázaných, tedy 

25,1% z 1 132 respondentů, kteří nám na tuto otázku odpověděli. Alespoň jednoho 

staršího sourozence z tohoto počtu uvedlo 17,3% (n = 49) dětí, které jsme označili 

jako rhinitiky a 34,2% (n = 97) dětí, které jsme označili jako nealergiky jasné (p = 

4,051 E-06).  

Jednoho staršího sourozence uvedlo 19,1% (n = 37) rhinitiků a 20,1% (n = 84) 

nealergiků, 2 sourozence starší 5,2% (n = 10) rhinitiků a 2,6% (n = 11) nealergiků. Tři 

starší sourozence uvedlo 1,0% (n = 2) rhinitiků a 0,5% (n = 2) nealergiků. Více star-

ších sourozenců neuvedl ani jeden rhinitik a ani jeden nealergik. Statistickou vý-

znamnost nepotvrdil ani jeden z výsledků. 

Výsledky vlivu starších sourozenců jsou uvedeny v tabulkách č. 181-186. 

Graf č.26: Vyjádření vlivu starších sourozenců 
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Mladší sourozenci 



86 
 

Na otázku mladšího sourozence nám odpovědělo 1 674 respondentů a ale-

spoň jednoho mladšího sourozence uvedlo 1 011, tedy 60,4%. Z tohoto souboru 

jsme 14,4% (n = 146) dětí označili jako rhinitiky a 37,9% (n = 384) jako nealergiky 

jasné s hladinou významnosti (p = 2,327 E-33). 

Jednoho mladšího sourozence uvedlo 41,2% (n = 108) rhinitiků  a 43,3% (n = 

274) nealergiků, dva mladší sourozence 9,5% (n = 25) rhinitiků a 13,1% (n = 83) nea-

lergiků, tři mladší sourozence 2,7% (n = 7) rhinitiků a 2,2% (n = 14) nealergiků a více 

než tři 2,3%  (n = 6) rhinitiků a 2,1% (n = 13) nealergiků. Statistická významnost  ne-

byla nalezena v žádné skupině dětí.  

Přesné výsledky uvádí tabulky č. 187-193. 

Graf č.27: Vyjádření vlivu mladších sourozenců 
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55  DDIISSKKUUZZEE  
5.1. Hodnocené faktory 

Z řady potenciálních predisponujících faktorů, které jsme sledovali 

v dotazníkové studii, jsme se v této práci zaměřili na okolnosti související 

s těhotenstvím a porodem dítěte. 

5.2. Rizikové těhotenství 

Statisticky významné výsledky byly nalezeny ve skupině, kde byly matky na rizi-

kovém těhotenství 7-8 měsíců. V této skupině bylo významně více matek rhinitiků 

než matek nealergiků  (o 7,2%). Podle získaných výsledků můžeme říci, že procento 

alergických (rhinitických) dětí s rostoucím počtem měsíců rizikového těhotenství také 

stoupalo a ve skupině matek, které nebyly na rizikovém těhotenství bylo více nealer-

giků než rhinitiků. Statistická významnost zde již nalezena nebyla. Předpokládáme, 

že rizikové těhotenství představuje výraznou změnu v režimu matky, především sní-

ženou fyzickou aktivitu a větší izolovanost během pracovní neschopnosti.  

Dalším významným faktorem rizikového těhotenství je zajisté také přítomnost 

stresu, matka je vystavená obavám o dítě. Stres je definován jako psychofyziologická 

reakce těla na různé emoční a fyzikální stimuly. (Marshall) Zvláště nebezpečný je 

distres (tj. negativní stres) a zvláště pokud trvá delší dobu (tzv. chronický stres)– jako 

např. rizikové těhotenství trvající 7-8 měsíců, které vyšlo v naší studii. Stres může 

vést k předčasnému porodu, nižší porodní váze a morbiditě dítěte. Zvyšuje vníma-

vost k řadě chronických nemocí a ohrožuje imunitní funkce. Během stresu je v těle 

matky uvolňován ve zvýšeném množství kortikosteron, který prochází placentou do 

plodu a při dlouhodobé stimulaci plodu může docházet ke změnám v HPA ose ( hy-

pofýza-hypothalamus-nadledvinky). Kortikosteroidy jsou velmi silné imunomodulátory 

a mají také podíl na řízení Th1/Th2 rovnováhy a to směrem k Th2 typu odpovědi. 

(Wright, 2005) U geneticky vnímavých dětí by toto mohlo mít roli v pozdějším rozvoji 

atopie. (Novotná, 2005) 

5.3. Váhový přírůstek matky během těhotenství 

Tato otázka byla v našem dotazníku rozdělena do 6 kategorií („žádný“, „0-7 kg“, 

„8-11 kg“, „12-13 kg“, „14-18 kg“, „19 a více“) a ani v jedné jsme statisticky významné 
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rozdíly nenašli. Procentuální zastoupení rhinitiků a nealergiků u matek s danými pří-

růstky se téměř shodovalo. Zdá se tedy, že hmotnostní změny matky během těho-

tenství se nijak významně nepromítají do alergického statutu narozeného dítěte. 

5.4. Hmotnost před otěhotněním 

Ani u této otázky jsme nenalezli žádné statisticky významné rozdíly mezi jednot-

livými skupinami matek, pouze ve skupině matek, které vážily před otěhotněním  50-

54 kg byl větší rozdíl mezi matkami rhinitiků a matkami nealergiků (o 4% bylo nevý-

znamně více matek rhinitiků než matek nealergiků).  Hmotnost matky před otěhotně-

ním se zdá být pro rozvoj alergie nepodstatná.  

5.5. Horečnaté onemocnění v těhotenství 

Výraznější rozdíly mezi rhinitiky a nealergiky jsme zjistili pokud matky uváděly 

horečnaté onemocnění během 1. trimestru. Mezi matkami, které uváděly horečnaté 

onemocnění v 1. trimestru bylo významně více matek rhinitiků než matek nealergiků 

(o 6,6%). Ve druhém ani třetím trimestru se vliv horečnatého onemocnění neprojevil. 

Procento rhinitických dětí mezi matkami, které uváděly horečnaté onemocnění ve 2. 

a 3. trimestru bylo také vyšší, ale statistická hladina významnosti nebyla nižší ani 

rovna 0,05 (p = 0,201 a 0,365). 

Z těchto výsledků je zřejmé, že horečnaté onemocnění v kterémkoli trimestru, 

ale hlavně v prvním, může být rizikovým faktorem vzniku rhinitidy u dítěte. 

Počty lymfocytů T postupně stoupají od 15. a 16. týdne těhotenství a toto obdo-

bí by mohlo tedy být také velmi citlivé na imunologické změny v těle matky, u které 

fyziologicky převažuje během těhotenství Th2 typ imunologické odpovědi. Když bu-

deme předpokládat, že horečka byla následkem setkáním organismu matky 

s infekčním agens, mohlo dojít k další stimulaci Th2 odpovědi, jež mohla následně 

ovlivnit také plod. Na druhou stranu nelze uvedené výsledky přeceňovat, neboť je 

třeba předpokládat, že matky rhinitických dětí více „zpytovaly svědomí“ a horečku, 

chápanou většinou jako negativní jev, si vybavily snadněji než matky dětí bez zdra-

votních problémů typu alergie.  

Podle studie, provedené Calvanim et al., by měly horečky mít vliv na rozvoj 

astmatu, zvláště ve třetím trimestru, což se neslučuje s našimi výsledky. Ale otázkou 
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také je, zda v tomto směru je rhinitida podobná astmatu, za zvážení to stojí. ( Calvani 

et al., 2004) 

Jiná studie provedená Xu et al. ukázala, že infekční horečnatá onemocnění 

v těhotenství jsou jistým rizikovým faktorem pro vznik astmatu. Větší vliv mělo one-

mocnění pokud proběhlo na počátku těhotenství. To bylo zjištěno pro astma, otázkou 

je zda to taktéž platí i pro alergickou rhinitidu. (Xu et al., 1999) 

5.6. Ekzém v těhotenství 

V prvních dvou trimestrech jsme zjistili statisticky významné rozdíly mezi po-

čtem rhinitických a nealergických dětí, jejichž matky uváděly v období těhotenství 

ekzém. Počet matek rhinitiků v 1. trimestru byl významně vyšší než počet matek nea-

lergiků (o 3,5%), ve 2. trimestru o 3,0% a ve 3. trimestru bylo o 1,3% matek rhinitiků 

více než matek nealergiků, zde již statistická významnost nebyla potvrzena. Z těchto 

výsledků můžeme výskyt ekzému během těhotenství označit jako další rizikový faktor 

(zejména v 1. a 2. trimestru). Ekzém během těhotenství je znakem převahy Th2 vět-

ve imunitní odezvy a lze tedy předpokládat její dopad na vyvíjející se plod. 

Studie provedená Forestierem zdůrazňuje vliv atopie u matky na vývoj atopie u 

dítěte. Prodělaná atopie matky během těhotenství ovlivňuje plod. Opačně lze také 

říci, že těhotenství samotné ovlivňuje průběh gravidity. (Forastiere et al., 2005) 

5.7. Urologický zánět v těhotenství 

Ani v jednom trimestru nebyla nalezena statistická významnost u výskytu urolo-

gických zánětů. Procento matek rhinitiků v 1. trimestru bylo nevýznamně vyšší než u 

matek nealergiků (o 1,1%), ve 2. trimestru významně více matek rhinitiků než matek 

nealergiků (o 1,5%) a ve 3. trimestru o 0,6% vyšší počet matek rhinitiků než matek 

nealergiků. 

Urologický zánět během gravidity tedy nemůžeme spolehlivě označit za další 

možný rizikový faktor. Jen ve druhém trimestr se významnost blížila hodnotě menší 

nebo rovné 0,05, což by mohlo být chápáno jako trend. Rizikem pro vznik rhinitidy by 

také mohly být léky užívané na léčbu těchto obtíží. 
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5.8. „Gynekologický“ zánět v těhotenství 

Statisticky významné výsledky nebyly nalezeny ani v jednom trimestru. Procen-

to matek rhinitiků v prvním trimestru bylo vyšší o 1,5% než u matek nealergiků, ve 

druhém trimestru o 0,4% a ve třetím bylo vyšší o 0,5%. Ve všech trimestrech bylo 

tedy u matek, které toto onemocnění uváděly, vyšší procento matek rhinitiků  než 

matek nealergiků, takže výskyt „gynekologických“ zánětů stojí za pozornost. Druhým 

faktem by mohlo být, že matky rhinitiků jsou samy alergičky a celé těhotenství si více 

všímají různých detailů, na které by si matky zdravých dětí nevzpomněly. 

5.9. Kontakt se zvířaty v těhotenství 

Denní kontakt s domácími a hospodářskými zvířaty jsme zařadili, protože jsme 

očekávali jeho ochranný vliv na rozvoj rhinitidy a to zejména na podkladě hygienické 

hypotézy. 

Při denním kontaktu matky s domácím zvířetem v prvním trimestru byla naleze-

na statistická významnost, která potvrzuje hygienickou hypotézu. V ostatních tri-

mestrech těhotenství se významnost již nepotvrdila, ale byl zcela patrný rozdíl mezi 

matkami rhinitiků a matkami nealergiků, procenta matek nealergiků byla vyšší ve 

druhém trimestru o 2,6% a ve třetím trimestru vyšší o 2,8% než u matek rhinitiků.  

Při denním kontaktu se hospodářskými zvířaty, kde by se měl mnohem více pro-

jevit odlišný životní styl, nebyla nalezena žádná statistická významnost, jak se před-

pokládalo podle hygienické hypotézy. Může to být způsobeno malým počtem dětí 

žijících na farmě, které jsou v denním kontaktu s těmito zvířaty. Procenta matek nea-

lergiků byla opět vyšší, v prvním trimestru o 1,2%, ve druhém trimestr o 0,9% a ve 

třetím trimestru byla vyšší o 1,1% než u matek rhinitiků. 

Znamená to, že kontakt se zvířaty během těhotenství má jakýsi ochranný vliv na 

dítě, jak jsme očekávali. Nemá vliv negativní, takže kontaktu se zvířaty během těho-

tenství se není třeba obávat (s vědomím např. rizika toxoplazmózy nebo listeriózy).  

Podle studií je zřejmé, že výskyt alergií je nižší v zemích, kde převládá tradiční 

životní styl, např. rozvojové země. Zvýšení výskytu alergie je ve městech a místech 

se převládajícím tzv. západním stylem života. (Lewis, 2000) Podle hygienické hypo-

tézy (Strachan) jsou děti v městských oblastech méně vystaveny působení mikro-

bům, kteří mohou fungovat jako „přepínači“ Th2 a Th1 imunitní větve odpovědi, a tyto 

děti mají pak větší sklon ke vzniku atopie. (Behrens, 2003) Život na farmě a mezi zví-
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řaty, kde si děti hrají venku se zvířaty, ve stodolách a v seně, jsou od narození vysta-

vováni vysokým koncentracím pylových a jiných alergenů, což může přispět ke sná-

šenlivosti alergenů. Dalším faktorem je časté vystavování infekcím horních cest dý-

chacích nebo střevním patogenům, které vedou k preferenci Th1 větve imunity. Mezi 

další faktory v tomto směru patří vystavení kouři a možnostem vytápění obydlí, dále 

pak odlišná strava dítěte na farmě a ve městě, zvláště kysané mléčné výrobky, ne-

pasterizované mléko. (Braun et al., 2000; Nicolaou et a.l, 2005)  

Ochranný vliv domácích zvířat se jeví zvláště začátkem života dítěte, může to 

být vysvětleno mechanismy, které nejsou antigen specifické, ale jsou způsobeny vy-

stavění mikrobiálním produktům domácích zvířat, což by vysvětlovalo nízký výskyt 

alergií u dětí farmářů. (Björksten, 2004) Další studií, která se věnovala faktu životního 

stylu a potažmo i přítomnosti zvířete během těhotenství a po narození dítěte, je 

PARSIFAL. (Mutius et al., 2005, 2006) Antroposofický životní styl je charakteristický 

odlišnými dietními návyky (vyšší příjem kvašené zeleniny, mléko), nižší spotřeba an-

tibiotik a antipyretik. Tento životní styl ukazuje, že styk s dobytkem na farmách má 

být ochranným faktorem před rozvojem přecitlivělosti, vhodný je dlouhodobý kontakt, 

dále vystavení infekčním částicím a i kontakt s domácími zvířaty, zvláště se tento 

faktor jeví v brzkém dětství. 

Řada studií se věnuje hledáním ochranných faktorů farem na vznik alergií. Ex-

pozice hospodářským zvířatům, konzumování nepasterizovaného mléka a neustálá 

přítomnost grammnegativních bakterií (z nich pocházející endotoxin), vhodně stimu-

lují Th1 větev imunitního systému. (Mutius et al., 2007) 

5.10. Kouření v těhotenství 

Ačkoli se dnes kouření matek během těhotenství považuje za jeden z rizikových 

faktorů, naše výsledky toto riziko statisticky nepotvrdily. V 1. trimestru bylo matek, 

které kouřily více než pět cigaret denně zjištěno, že matek rhinitiků bylo o 0,1% více 

než matek nealergiků. U matek, které kouřily více než pět cigaret během 2. a 3. tri-

mestru nám ovšem procentuální zastoupení matek rhinitiků bylo 1,2% a matek nea-

lergiků 2,2%.  

V současné době, kdy je všeobecně prezentováno kouření jako velmi nevhodné 

v době těhotenství, je možným důvodem těchto výsledků to, že matky jsou si vědomy 
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své „viny“ na zhoršeném zdravotním dítěte a neodpovídaly upřímně, což platí patrně 

více pro matky rhinitiků. 

Cigaretový kouř ovlivňuje plod in utero, zpomaluje růst plic, zvyšuje riziko respi-

račních infekcí a tím negativně ovlivňuje vznik a rozvoj astmatu. Během expozice je 

zvýšena bronchiální hyperreaktivita, plod je vystaven karcinogenům z cigaretového 

kouře. Dítě se pak rodí s plicním deficitem, což může přetrvávat až do dospělosti, 

přetrvávat může Th2 typ imunitního systému. (Gilliand, 2001) 

Bylo zjištěno, že kouření po narození může být také zvýšeným rizikem pro aler-

gii na potraviny a vzdušné alergeny, obzvláště na alergeny kočky. Tento vliv je nejpa-

trnější u ranného postnatálního vývoje dítěte. V této studii nebyla nalezena statistická 

významnost pro kouření v těhotenství a vzniku alergie. ( Wickman et al., 2008) V jiné 

studii byl prokázán imunosupresivní účinek cigaretového kouře, ale jeho vliv a účinek 

na rozvoj alergie již není jasný. (Hancox et al., 2008) Ve studii provedené v Austrálii 

byl nalezen vliv kouření v těhotenství a pak i po narození, zvláště pak je tento vliv 

patrný u ženského pohlaví. Jednalo se o silné kouření (20 cigaret denně a více). Pří-

spěvek silného kuřáctví se zdál být významnější v těhotenství než krátce po naroze-

ní. (Alati et al., 2006)  

 

5.11. Antibiotika v těhotenství 

Ve všech trimestrech gravidity jsme potvrdili užívání antibiotik jako možný faktor 

související s rozvojem alergického onemocnění u dětí. 

V 1. trimestru významně více matek nealergiků než matek rhinitiků neužívalo 

antibiotika vůbec, v tomto trimestru bylo významné užívání jedné kůry antibiotik, uvá-

dělo ji významně více matek rhinitiků než matek nealergiků a také užívání 2-4 kůr 

antibiotik, i zde bylo významně více matek rhinitických dětí, jejichž matky v prvním 

trimestru takové množství antibiotik uváděly. 

Ve 2. trimestru se statistická významnost opět potvrdila u skupiny, která antibio-

tika neužívala vůbec, zde bylo více matek nealergiků než matek rhinitiků (o 4,8%), 

významné bylo i užívání jedné kůry, zde bylo více matek rhinitiků (o 4,0%), a matek, 

které užívaly 2-4 kůry antibiotik významnost již nalezena nebyla a matky rhinitiků více 

užívaly 2-4 kůry antibiotik také častěji než matky nealergiků (o 0,6%).  
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Více rhinitiků se narodilo i matkám, které uváděly užívání antibiotika i ve 3. tri-

mestru, významné rozdíly byly v případě užívání jedné kůry, matek rhinitiků bylo vý-

znamně více než matek nealergiků (o 1,4%). Významné také bylo neužívání antibio-

tik vůbec ve třetím trimestru, zde bylo významně více matek nealergiků než matek 

rhinitiků (o 3,2%). Užívání 2-4 kůr antibiotik významné již nebylo, ale bylo zde evi-

dentně více matek rhinitiků než matek nealergiků (o 0,9%). V tomto trimestru byly i 

matky, které užívaly více než 4 kůry antibiotik, zde bylo opět více matek rhinitiků než 

matek nealergiků (o 1%), významnost zde nebyla potvrzena. 

Vysvětlit tento fakt je možno několika způsoby. Na jedné straně může být apli-

kace antibiotik důsledkem vyšší náchylnosti matky k infekcím. Na druhé straně může 

podání antibiotik zasáhnout do mikrobiálního osídlení těla matky nebo předčasně 

ukončit imunitní děj během infekce, oba tyto efekty antibiotik mohou negativně zapů-

sobit na vývoj imunitních funkcí plodu. 

Ve studiích bylo prokázáno, že vystavení antibiotikům in utero je spojené se 

zvýšením výskytu astmatu a atopických nemocí. (McKeever, 2002) V této studii ale 

nebyla dokázána statistická významnost. (Calvani et al., 2004) 

5.12. Paracetamol v těhotenství 

Snažili jsme se porovnat vliv užívání léků s obsahem paracetamolu během tě-

hotenství na počet rhinitiků a nealergiků v námi sledované skupině dětí. 

Ve všech trimestrech jsme dokázali méně rhinitických dětí u matek, které uvá-

děly, že neužívaly paracetamol. Pro 1. trimestr bylo matek rhinitiků významně méně 

než matek nealergiků (o 5,4%), pro 2. trimestr bylo matek rhinitiků významně méně 

než matek nealergiků (o 8,7%) a pro 3. trimestr  bylo matek rhinitiků opět významně 

méně než matek nealergiků (o 6,8%).  

Méně než jedno balení léků s paracetamolem uvedlo v 1. trimestru více matek 

rhinitiků než matek nealergiků (o 4,5%), statistická významnost zde nebyla nalezena, 

ve 2. trimestru bylo matek rhinitiků významně více než matek nealergiků (o 9,9%).  

Ve 3. trimestru to bylo matek rhinitiků významně více než matek nealergiků (o 6,8%).  

Pro 2-4 balení těchto léků užívaných za trimestr jsme statisticky významné vý-

sledky nenašli. Matek rhinitiků bylo opět více než matek nealergiků (v průměru o  

0,53%).  
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Z těchto výsledků můžeme užívání léků s obsahem paracetamolu označit také 

jako rizikový faktor, čímž můžeme potvrdit výsledky Shaheena et al.. (Shaheen et al., 

2000) Matky, které uváděly užívání léku častěji, případně denně, během posledního 

trimestru by měly mít dvakrát tak vyšší riziko vzniku alergie u dítěte oproti matkám, 

které tento lék neužívaly vůbec. Podobný efekt má užívání léčiv obsahujících kyseli-

nu acetylsalicylovou (tu jsme do našeho dotazníku nezahrnovali). Významné se 

v této studii také jeví užívání těchto léčiv na počátku těhotenství, v pozdním těhoten-

ství je tento vliv ještě silnější. (Shaheen et al., 2005) 

Užívání paracetamolu vede k produkci toxických metabolitů, zejm. N-acetyl-P-

benzochinoniminu (NAPQI), který prochází placentou k plodu a vyčerpává zásoby 

glutathionu, tím se může rozběhnout oxidativní stres a ten poškodí epitel, což vede 

k hyperreaktivitě bronchů. Paracetamol může vyčerpat i glutathion v plicních makro-

fázích a způsobit přesmyk k Th2 větvi imunity. (Shaheen et al., 2005) 

5.13. Zvracení v těhotenství 

Další charakteristikou, na kterou jsme se rozhodli v dotaznících zeptat, je zvra-

cení během jednotlivých trimestrů těhotenství.  

V 1. trimestru zvracelo velmi významně více matek rhinitiků než matek nealergi-

ků (o 10,5%), ve 2. trimestru významnost nalezena nebyla, matek rhinitiků bylo nevý-

znamně více než matek nealergiků (o 3,9%) a ve 3. trimestru bylo nevýznamně více 

matek rhinitiků než matek nealergiků (o 2,6%). Matek rhinitiků v jednotlivých tri-

mestrech tedy zvracelo více než matek nealergiků v průměru o 5,6%. 

U zvracení, které vyvolávaly vůně a pachy, statistickou významnost jsme doká-

zali ve všech třech trimestrech, kde zvracení po čichovém vjemu uvedlo pro 1. tri-

mestr významně více matek rhinitiků než matek nealergiků (o 10,5%) a pro 2. trimes-

tr bylo opět matek rhinitiků významně více než matek nealergiků (o 3,8%) a ve třetím 

trimestru bylo matek rhinitiků významně více než matek nealergiků (o 2,3%). Ve 

všech třech trimestrech bylo významně více matek rhinitiků než matek nealergiků, 

které uváděly zvracení vyvolané vůněmi a pachy. 

Zvracení, které bylo vyvoláno chuťovými podněty nepřineslo žádné statisticky 

významné výsledky, ačkoli ve všech trimestrech procentuální zastoupení matek rhini-

tiků bylo vyšší než matek nealergiků. Důvodem by mohly být „změněné chutě“ bě-
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hem těhotenství, kdy bývá upřednostňována strava, na kterou  „má matka právě 

chuť“. 

Také nás zajímalo, zda matky zvracely pouze ráno nebo nejen ráno – tedy 

v průběhu celého dne. Ne u všech trimestrů ranního i nejen ranního zvracení vyšlo 

vyšší procento matek rhinitiků než matek nealergiků. Statistická významnost byla 

nalezena u ranního zvracení v prvním trimestru, matek rhinitiků bylo významně více 

matek nealergiků (o 7,7%). Ve druhém a třetím trimestru bylo více matek nealergiků 

než matek rhinitiků, ve druhém trimestru o 2,7% a ve třetím trimestru pouze o 1%. 

Podobně tomu bylo u zvracení „nejen ráno“. Matek nealergiků bylo opět nevýznamně 

více než matek rhinitiků, ve druhém trimestru o 3% a ve třetím trimestru o 1,6%. 

Z daných výsledků lze usoudit, že zvracení matky v průběhu těhotenství  a vznik 

alergie u dítěte spolu mohou souviset a zvlášť důležitý se zdá být 1. trimestr, tedy 

doba, kdy se začíná plod vyvíjet. Otázkou však zůstává, zda je imunita dítěte ovliv-

něna jako reakce na matčino zvracení, nebo toto zvracení je až sekundární (možná 

obrannou) reakcí organismu matky na změny, ke kterým dochází při vývoji plodu. 

Zvracení je obranná reakce na přítomnost toxické noxy, v těhotenství je práh 

pro zvracení nastaven na citlivější úroveň tak, aby matka mohla ochránit své dítě. 

Může tedy reagovat citlivěji než jiné matky, nebo se v jejím prostředí může vyskyto-

vat větší množství toxických nox. Tudíž by zvracení mělo dítě ochránit. Na druhou 

stranu můžeme také říci, že zvracení může vyvolat určitou malnutrici ve výživě plodu 

i matky. Zvracení nám tedy signalizuje zvýšené riziko vzniku alergie. Další souvislostí 

by mohl být přítomný stres u matky, diskutovaný v předchozím oddíle. 

Ve studii provedené Nafstadem bylo přílišné a dlouhodobé zvracení označeno 

jako jeden z možných predispozičních faktorů vedoucích k rozvoji atopie, ale tato 

studie neobsáhla ještě všechny aspekty. (Nafstad et al., 2003) 

5.14. Fyzická zátěž v těhotenství 

Zejména v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na „osvětu“ na téma zdravý 

životní styl, se kterým souvisí i pohybová aktivita, zajímalo nás, zda matka během 

těhotenství nějakým způsobem změnila fyzickou zátěž (pohybovou aktivitu) a zda to 

mělo nějaký vliv na alergický status jejího dítěte. 

Významné rozdíly byly mezi matkami rhinitiků, které výrazně snížily fyzickou zá-

těž než matkami nealergiků, matek rhinitiků bylo významně více než matek nealergi-
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ků (o 8,0%). Rozdíly mezi zastoupením matek rhinitiků, které zvýšily fyzickou zátěž 

během těhotenství a matek nealergiků nebyly statisticky významné, ale blížily se hla-

dině významnosti 0,05. Matek rhinitiků bylo nevýznamně více než matek nealergiků 

(o 1,7%). 

Vzhledem k těmto výsledkům a také statistické významnosti ve skupině matek, 

které uváděly, že nezměnily své fyzické aktivity, a kde bylo zjištěno významně méně 

matek rhinitiků než matek nealergiků (o 8,6%), můžeme říci, že jakékoli výrazné 

změny fyzické zátěže během těhotenství mohou přinášet určité riziko vzniku alergie u 

potomka. Uvedené výsledky souvisejí patrně s vyšší frekvencí rizikových těhotenství 

u matek rhinitiků diskutovaných v kapitole 5.2.. 

5.15. Výživa v těhotenství 

V souvislosti s výživou matky v těhotenství můžeme konstatovat, že jsme nena-

šli významné vlivy potravy na alergický (rhinitický) status dítěte. Statisticky významný 

ochranný faktor jsme zjistili v konzumaci žádného podmáslí týdně, matek rhinitiků 

bylo méně než matek nealergiků (o 8,9%), a v žádné konzumaci kefíru bylo opět vý-

znamně méně matek rhinitiků než matek nealergiků (o 11,7%). Dalším faktorem se 

zdá být vliv konzumace sýrů a výrobků z něj. Velmi významná byla konzumace 

v množství 200 – 400g týdně, matek rhinitiků bylo velmi významně více než matek 

nealergiků (o 35,9%). Dále pak konzumace arašídů 2 - 5x týdně, matek rhinitiků bylo 

významně více než matek nealergiků o 2,8%. Mezi další zajímavé informace lze za-

řadit žádnou konzumaci umělých sladidel v těhotenství, matek rhinitiků bylo význam-

ně méně než matek nealergiků (o 1,8%), tento fakt ukazuje, že nepoužívání umělých 

sladidel by mohlo ovlivňovat vznik rhinitidy, ale spíš to svědčí ozdravotním stavu 

matky, protože jen matky postižené onemocněním, zejména cukrovkou, používají 

umělá sladidla.  

Absence prokazatelných vlivů výživy během těhotenství je poněkud překvapivá, 

předpokládali jsme určitý ochranný vliv např. mléčných výrobků obsahujících probio-

tickou mikroflóru. Nebo mezi alergizujícími potravinami z řad ovoce a ryb, ani zde 

nebyly nalezeny žádné slibné výsledky. Výsledky u ryb jsou možná dány tím, že 

Česká republika nepatří mezi země s vyšší konzumací ryb jako některé přímořské 

státy. Zdá se, že zdravotnická osvěta mezi těhotnými ženami byla úspěšná již před 

12-13 lety, kdy se rodili probandi našeho projektu. Pokud existují potraviny s riziko-
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vým nebo naopak ochranným vliv na vznik alergie, bude třeba hledat je citlivějšími 

metodami. 

Studie zabývající se touto problematikou ukazují velmi často jako pozitivní kon-

zumaci ryb během těhotenství. Studie provedená Romeu et al. ukázala projektivní 

vliv konzumace ryb na rozvoj ekzému. Totéž prokázal i Calvani et al.. (Romeu et al., 

2007; Calvani et al., 2006) Otázká je, zda i rhinitida je těmito potravinami ovlivnitelná. 

Jiná studie prokázala negativní vliv zvýšené konzumace margarínů a rostlinných 

olejů na vznik atopie u dítěte. Senzitizaci na vzdušné alergeny snižuje příjem syro-

vých paprik a citrusů. (Sausenthaler et al., 2007) 

Willers et al. zkoumal vliv příjmu ovoce a zeleniny, včetně produktů z nich, bě-

hem těhotenství na rozvoj alergie. Taktéž zkoumal příjem ryb, mléčných výrobků a 

tuků. Nenalezl však nic podstatného, kromě příjmu ryb a jablek, kdy se tyto potraviny 

jevily jako protektivní. (Willers et al., 2007) 

5.16. Měsíc narození 

Statisticky významné rozdíly jsme prokázali u narození v měsíci březnu, nealer-

giků bylo významně více než rhinitiků (o 6,5%) a proto narození v měsíci březnu mů-

žeme považovat za ochranný faktor. Tyto děti se na počátku prenatálního vývoje in 

utero setkaly s alergeny hlavní pylové sezóny, tj. v létě, a narodily se do jarní pylové 

sezóny, v době, kdy krátce po narození se mohly setkat s vysokými koncentracemi 

silně alergizujícího pylu břízy. Dalším zajímavým měsícem je srpen, rozdíl sice není 

významný, ale blíží se hodnotě 0,05, rhinitiků se narodilo nevýznamně více než nea-

lergiků (o 2,9%). Tento měsíc se zdá být potenciálním rizikem pro vznik rhinitidy. Děti 

narozené v srpnu se v prenatálním vývoji setkaly s malou pylovou sezónou v jarních 

měsících a po narození se mohly tyto děti setkat se zvýšenou koncentrací plísní, kte-

rých bývá na konci léta a na podzim nejvíce.  

Zajímavější informace nám poskytlo sloučení měsíců do jednotlivých čtvrtletí, 

významný bylo první čtvrtletí tj. od ledna do března, druhým obdobím, které se blíží 

hladině významnosti 0,05 je poslední čtvrtletí tj. říjen až prosinec. Třebaže tyto vý-

sledky nejsou zcela jednoznačné, lze předpokládat vliv doby porodu, resp. okolnosti 

provázející těhotenství. 

Několik prvních měsíců po narození je velmi citlivých na vystavení alergenům 

pro pozdější vznik alergie. Podstatnou roli hraje koncentrace pylů ve vzduchu, které 
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dítě dýchá. Podle studie se rodí více astmatiků v srpnu a v září než se očekávalo 

podle předpokladů. Trend byl nalezen i pro narození v říjnu, ale statisticky významný 

tento výsledek nebyl. (Yoo et al., 2005) 

Studie provedená Wjstem et al., prokázala měsíc srpen jako rizikový faktor pro 

rozvoj astmatu, což souvisí s koncentrací domácího prachu a potažmo i s výskytem 

roztočů doma. V této studii byl prokázán protektivní vliv v měsíci září, říjnu a listopa-

du na vznik rhinitidy, což naše studie neprokázala. (Wjst et al., 1992) 

5.17. Délka těhotenství 

Vedle měsíce narození nás zajímalo to, zda předčasný, nebo naopak pozdní 

porod vzhledem k datu určenému lékařem, má vztah k rozvoji rhinitidy u dětí.  

Významnost jsme prokázali pouze u dětí, které se narodily více než 2 týdny po 

termínu, rhinitiků bylo významně více než nealergiků (o 4,1%). U předčasně naroze-

ných dětí jsme zjistili v obou skupinách (více než měsíc před termínem a 14 dní až 

měsíc před termínem) přibližně stejné procento narozených nealergiků a rhinitiků, 

statistickou významnost však tyto rozdíly neměly. Z dětí narozených v termínu  bylo 

nevýznamně více nealergiků než rhinitiků (o 4,0%).  

Délka těhotenství se nepřímo váže ke vzniku alergie, děti narozené po době 

kratší než 36. týdnů měly vyšší riziko astmatu, zatímco děti narozené po 41. týdnu 

měly toto riziko nižší. (Bernsen et al., 2005) 

5.18. Porodní hmotnost 

S délkou těhotenství a pohybovou aktivitou souvisí i porodní hmotnost dítěte. 

Ve skupinách dětí, které měly po narození 2,5 – 5,5 kg jsme nenalezli žádné statis-

ticky významné ukazatele, ani pravidelnost změn. Do 1,5kg bylo narozeno nevý-

znamně méně nealergiků než rhinitiků (o 0,2%), do 2,5kg bylo opět nevýznamně více 

nealergiků než rhinitiků (o 0,5%), do 3,5kg bylo rhinitiků nevýznamně více než nea-

lergiků (o 1,7%), do 4,5kg bylo nealergiků nevýznamně více než rhinitiků (o 1,7%). 

Do 5,5kg bylo narozeno nevýznamně více rhinitiků než nealergiků (o 0,3%), ve sku-

pině dětí s porodní hmotností větší než 5,5kg nebylo nalezeno žádné dítě ani ze 

skupiny rhinitiků ani ze skupiny nealergiků. Statistická významnost sice nebyla pro-

kázána v žádné ze skupin narozených dětí, ale abnormální délka těhotenství ale i 
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abnormální porodní hmotnost mohou představovat jakýsi rizikový proalergický faktor. 

Tyto faktory je však téměř nemožné ovlivnit. 

Děti narozené s nízkou porodní váhou by měly mít nižší tendenci ke vzniku 

alergie než děti s normální porodní váhou, výsledky však i zde nevyšly významné. 

(Bernsen et al., 2005) 

Naopak Xu et al. prokázal, že nízká porodní váha, alergické onemocnění matky 

a mužské pohlaví je rizikovým faktorem vzniku astmatu. Ale jestli je tomu tak i u aler-

gické rýmy, je otázka. (Xu et al., 1999) 

5.19. Věk matky 

Dalším faktorem, kterým jsme chtěli prověřit vztah ke zvýšenému riziku vzniku 

alergie, byl věk matky při porodu. Statisticky významné výsledky byly nalezeny u ma-

tek, kterým v době porodu bylo 14 až 18 let, matek rhinitiků bylo významně více než 

matek nealergiků (o 4,8%). U ostatních souborů jsme statistickou významnost nepro-

kázali. Nepotvrdily se výsledky jiných studií, které naznačují vyšší věk matky jako 

rizikový. 

Nízký věk matky je uváděn jako rizikový faktor alergií, protože se rodí děti 

s méně vyvinutými dýchacími cestami. (Braback, Hedberg, 1998) 

5.20. Pořadí porodu 

Při sledování vlivu pořadí porodu na vznik alergie (rhinitidy) u dětí jsme potvrdili 

původní hypotézu, která je opřená o výsledky jiných studí, že násobný porod snižuje 

riziko vzniku alergie. Statistickou významnost jsme nalezli u druhého a třetího poro-

du. Při druhém porodu bylo narozeno významně více nealergiků než rhinitiků (o 

5,9%). Při třetím porodu bylo narozeno nealergiků významně více než rhinitiků (o 

3,7%). Při čtvrtém porodu bylo narozeno nevýznamně více rhinitiků než nealergiků (o 

0,4%), což popírá zmíněnou hypotézu. Pokud se dítě narodilo jako první, má vyšší 

pravděpodobnost, že bude rhinitikem, ačkoliv výsledek nevyšel statisticky významný, 

rhinitiků bylo nevýznamně více než nealergiků (o 9,3%). Znamená to potvrzení hypo-

tézy o ochranném vlivu starších sourozenců, resp. o předpokládaném vlivu změny 

péče o další děti v rodině, např. snížená intenzita „hygienických“ opatření způsobená 

vytížením matky pečující o více dětí, častější infekce předávané mezi dětmi atd.. 
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Tato otázka souvisí úzce s otázkou sourozenců. Očekává se, že děti narozené 

druhým a dalším porodem mají nižší riziko vzniku alergie, to vše souvisí s „hygienic-

kou“ hypotézou – velikostí rodiny, hygienickými požadavky a předávanými infekčními 

nemocemi mezi dětmi. 

Pořadí porodu se též vztahuje k celkové hladině IgE. Bylo prokázáno výrazné 

snížení hladiny IgE u matek s každým dalším porodem. Zvyšuje se tím mateřská 

imunitní tolerance na alergeny a tím se snižuje riziko přenášení alergie na potomka. 

IgE protilátky sice neprochází placentou, ale prochází do amniové tekutiny a plod je 

může spolknout. Pak je jeho imunitní systém vystaven expozici informací o reaktivitě 

mateřského organismu. (Karmaus et al., 2004) 

5.21. Císařský řez 

Vliv porodu císařským řezem na vznik alergie u takto narozených dětí uvádí ně-

které studie, proto jsme se také snažili zjistit rozdíly v incidenci rhinitidy mezi dětmi 

narozenými císařským řezem a běžným porodem. Nealergických dětí narozených 

císařským řezem bylo nevýznamně méně než rhinitických dětí narozených císařským 

řezem (o 3,5%). Tento výsledek je na hranici významnosti, kdy je dána hladina vý-

znamnosti menší nebo rovna 0,05.  

Výsledek poukazuje na určitou možnost zvýšeného rizika vzniku alergie pro dě-

ti, které se narodily císařským řezem, ovšem pro důkaz tohoto tvrzení bychom potře-

bovali větší skupinu takto narozených dětí. V posledních letech je zaznamenán ná-

růst v počtech císařských řezů. Vliv se tedy může projevit až po určité době. 

Podle řady provedených studií je narození císařským řezem významným riziko-

vým faktorem pro vznik alergie, souvisí to s ustavením normální střevní mikroflóry po 

narození, která je podstatná pro normální funkci imunitního systému. Ustavení této 

rovnováhy by mohlo být tímto typem porodu narušeno. Toto by též mohlo být vysvět-

leno tím, že matky alergičky (astmatičky) rodí častěji císařským řezem. (Debley, 

2005; Šebková, 2005) Normálním porodem se dítě setkává s mikroorganismy 

v porodních cestách matky a usnadňuje to ustavení normální mikroflóry u dítěte, kde 

převládají bifidobakterie a laktobacily. Během císařského řezu nejsou zárodečné 

obaly narušeny jako u přirozeného porodu. Císařský řez by jsme mohli označit za 

„bezmikrobní“ porod. Vliv by mohl mít i věk matky (starší matky častěji rodí ze zdra-

votních důvodů císařským řezem). Vyšší vliv byl nalezen u narození císařským ře-
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zem u chlapců, u dívek se tento vliv neprojevil. (Renz-Polster et al., 2005) Toto doka-

zují i další studie. Vliv na alergii mají i prodělané komplikace v těhotenství např. vyta-

žení pomocí kleští apod.. (Katz et al., 2003; Bernsen et al., 2005) 

Jiné studie ukazují, že střevní mikroflóra je patrná ihned po narození, v této stu-

dii byl zkoumán vliv kontaktu matky a dítěte krátce po narození. Zkoumal se fakt, zda 

umístění novorozence odděleně od matky během první noci ovlivní vznik alergie. 

Časné setkání s určitými druhy bakterií může ovlivnit odpověď organismu na antigen 

a posunout rovnováhu směrem k Th1 větvi imunity. Takto působí Gramm pozitivní 

bakterie, potlačují Th2 odpověď a posilují Th1 větev prostřednictvím stimulace IL-2. 

Lipopolysacharidy ve stěně Gramm negativních bakterií hrají velkou roli v orální tole-

ranci, podporují uvolňování IL-10. Osídlení střevní stěny určitými druhy bakterií může 

mít zásadní vliv na vývoj alergie. (StrannegaErd et al., 2000)  

Dalším souvisejícím faktorem je kojení, protože děti, které nejsou kojené mají 

mikroflóru pestřejší, objevují se zde i různé druhy enterobakterií a bifidobaktérií ubý-

vá. (Žádníková et al., 2006) 

5.22. Počet sourozenců 

Při sledování vlivu počtu sourozenců na vznik alergie jsme vycházeli 

z „hygienické“ hypotézy a očekávali jsme ochranný vliv starších sourozenců. 

Méně rhinitiků než nealergiků (o 16,9%) uvedlo v našem dotazníku alespoň jed-

noho staršího sourozence, tento rozdíl je statisticky významný. V jednotlivých skupi-

nách jednoho, dvou, nebo tří starších sourozenců již rozdíly mezi rhinitiky a nealergi-

ky byly nevýznamné, a jednotlivá procenta se nijak zvláště nelišila, ve skupině více 

než 3 starší sourozenci nebylo zařazené ani jedno dítě.  

Alespoň jednoho mladšího sourozence uvedlo velmi významně více nealergiků 

než rhinitiků (o 23,5%). V dalších skupinách opět nebyla nalezena žádná význam-

nost. Kromě skupiny s jedním mladším sourozencem, kde bylo více nealergiků než 

rhinitiků. V ostatních skupinách bylo více rhinitiků než nealergiků. Podle těchto vý-

sledků tedy i mladší sourozenci mohou mít ochranný vliv na incidenci rhinitického 

onemocnění. Zde je pochopitelná shoda s výsledky popisujícími pořadí porodů. Vliv 

mladších sourozenců zde opět naznačuje fakt, že vícepočetné rodiny redukují riziko 

alergií. Jako jedno z možných vysvětlení lze opět uvést nižší intenzitu hygienické 
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úrovně v domácnosti s více členy a více vytíženou matkou a předávání infekčních 

nemocí ve větších rodinách mezi dětmi.  

Podle výzkumu Strachana je v rodinách s větším počtem členů (dětí) menší vý-

skyt alergií. Nebyl nalezen vztah a významnost mezi počtem mladších sourozenců 

k výskytu alergie v dětství. Naopak tomu je u vlivu starších sourozenců. (Mattes et al, 

1998) Ve větších rodinách je menší výskyt astmatu, ale není významný. Poslední 

dobou je v rodinách trend zmenšování rodin, rodiče mají méně dětí, a to se může 

projevit také na zvýšeném výskytu alergií v rodinách, kde jsou predispozice ze strany 

rodinné zátěže. (Yoo et al., 2005)  

Ochranný vliv na vznik alergie mají více starší sourozenci, u mladších souro-

zenců byl tento vliv menší. (Westergaard et al., 2005) Další studie se také zabývala 

vlivem sourozenců na alergii, ani zde nebyla prokázána statistická významnost. Prvo-

rozené děti měly větší riziko vzniku astmatu než děti, které měly starší sourozence. 

Tento trend nebyl pozorován u ekzému. Podle této studie velikost rodiny a tím i počet 

sourozenců neovlivňuje vznik alergie. (Bernsen et al., 2003) 

Tato otázka také souvisí s infekčním tlakem na dětský organismus, kterým je 

stimulován imunitní systém dítěte a posilována větev Th1. Mnohé studie se zabývají 

vlivem určitých infekčních nemocí na rozvoj alergie u dítěte. Běžné infekce ve více-

četných rodinách stimulují imunitní systém správným směrem. Nepřítomnost virových 

infekcí a tuberkulózy má možná za následek podporu Th2 imunitní větve. Zkoumá se 

vliv zarděnek a příušnic, zde byla nalezena souvislost. Vliv na vývoj imunitního sys-

tému má potažmo i vliv dětského kolektivu v jeslích a školkách, ale to již není před-

mětem této diplomové práce. 
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66  ZZÁÁVVĚĚRR  
 

Tato diplomová práce je jedním z výstupů dotazníkové studie predispozičních 

faktorů vzniku rhinitického onemocnění u dětí. Spolupráci škol i rodičů, které jsme 

oslovili, můžeme považovat za dobrou. 

V naší skupině 2 050 dětí, jejichž vyplněné dotazníky jsme hodnotili, jsme 

označili 16,3% jako rhinitici a 37,3% nealergici jasní. Zjistili jsme také nevýznamně 

vyšší procento rhinitických chlapců než dívek. 

Statisticky významné rozdíly jsme zaznamenali u výskytu rhinitidy u dětí, je-

jichž matky byly na rizikovém těhotenství 7-8 měsíců, v průběhu těhotenství (zejmé-

na v 1. trimestru) uváděly horečnaté onemocnění nebo uváděly výskyt ekzému (v 1. 

a 2. trimestru). Výraznější výskyt rhinitidy jsme také pozorovali mezi matkami, které 

uváděly užívání antibiotik, nebo léčivých přípravků s obsahem paracetamolu (zvláště 

v 1. a ve 2. trimestru) a těmi, které v průběhu těhotenství zvracely (hlavně v 1. trimes-

tru), nebo výrazně měnily svoji pohybovou aktivitu, významné rozdíly byly i u matek, 

které byly v době těhotenství v denním kontaktu s domácím zvířetem (zvlášť v 1. tri-

mestru). 

Ve vztahu k porodu se nám jako rizikové faktory jeví zejména narození 14 dní 

po termínu, který určil lékař, a věk matky pod 18 let. 

Nepodařilo se nám prokázat výrazný vliv císařského řezu (ačkoliv se výsledek 

blížil hladině významnosti), porodní hmotnosti, výživy, kouření matky, „gynekologic-

kého“ zánětu, hmotnosti matky ani váhového přírůstku, ačkoli skupinám matek, které 

během gravidity prodělaly „gynekologický“ zánět, nebo kouřily více než pět cigaret 

denně, se narodilo více rhinitiků než nealergiků.   

Ochranný vliv denního kontaktu s hospodářskými zvířaty matky v těhotenství 

jsme také nepotvrdili, byl potvrzen jen ochranný vliv denního kontaktu s domácími 

zvířaty během těhotenství. Počet rhinitiků byl v obou skupinách nižší než nealergiků, 

takže nemůžeme tento faktor jako ochranný úplně vyloučit. Ve skupině matek 

v kontaktu s hospodářskými zvířaty se vliv nemusí projevit, protože vzorek probandů 

je velmi malý. Méně rhinitiků jsme také našli mezi dětmi, které mají alespoň jednoho 

staršího, nebo mladšího sourozence a naopak, pokud je dítě jedináček, riziko vzniku 

rhinitidy je vyšší. 



104 
 

77  LLIITTEERRAATTUURRAA  
www.tigis.cz 

1. http://mail.tigis.cz/alergie/Index.htm/alergie/ALERG.201/03.htm 

2. http://mail.tigis.cz/alergie/alersup104/11.htm 

3. http://mail.tigis.cz/alergie/alersup201/03.htm,  

4. www.tigis.cz/alergie/Supl0201/05.htm 

5. www.tigis.cz/alergie/aler303/12.htm 

6. www.tigis.cz/alergie/ALERG200/06sediva.htm 

7. http://www.tigis.cz, /alergie/ALERG301/09.htm 

www.alergie.cz 

1. www.alergie.cz/novinky/vybrano-z-posty/?id=36 – Alergie dneška, 2006 

www.theucbinstituteofallergy.com 

www.allergology.cz 

1. www.allergology.cz/clanky_alergo/zpravaopeci.htm 

www.zdravcentra.cz 

1. www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1614.html 

2. www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1625.html 

3. www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1616.html 

4. www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xls/47.html 

www.detskaalergologie.cz 

1. www.detskaalergologie.cz/pro_rodice.html 

www.proalergiky.cz 

www.proalergiky.cz/tema/4/. 

www.pylovasluzba.cz 

www.ohslbc.cz  

1. www.ohslbc.cz/pyl.htm 

http://www.tigis.cz/�
http://mail.tigis.cz/alergie/Index.htm/alergie/ALERG.201/03.htm�
http://mail.tigis.cz/alergie/alersup104/11.htm�
http://mail.tigis.cz/alergie/alersup201/03.htm�
http://www.tigis.cz/alergie/Supl0201/05.htm�
http://www.tigis.cz/alergie/aler303/12.htm�
http://www.tigis.cz/alergie/ALERG200/06sediva.htm�
http://www.tigis.cz/alergie/ALERG301/09.htm�
http://www.alergie.cz/novinky/vybrano-z-posty/?id=36�
http://www.theucbinstituteofallergy.com/�
http://www.allergology.cz/�
http://www.allergology.cz/clanky_alergo/zpravaopeci.htm�
http://www.zdravcentra.cz/�
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1614.html�
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1625.html�
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xls/47.html�
http://www.detskaalergologie.cz/pro_rodice.html�
http://www.detskaalergologie.cz/pro_rodice.html�
http://www.proalergiky.cz/�
http://www.pylovasluzba.cz/�
http://www.ohslbc.cz/�
http://www.ohslbc.cz/pyl.htm�


105 
 

www.cat.at 

1. www.cat.at/pollen/cz/index.cs.html 

www.vseproalergiky.cz 

www.biopath.cz 

www.biovendor.cz 

www.pharmanews.cz 

1. www.pharmanews.cz/2004_06/imunita.htm 

http://www.szu.cz 

1. www.szu.cz/chzp/rep01/kc02_04.htm#Prevalence%20alergických%20onemoc

nění%20u%20dětí 

2. www.szu.cz/chzp/rep02/kc03_04.htm#Sledování%20alergických%20onemocn

ění 

3. www.szu.cz/chzp/indikatory/alegrie.html 

4. www.szu.cz/chzp/ovzdusi/mzso/documents/i_7a.htm#alergie 

www.cipa.cz 

www.zdrava-rodina.cz 

1. www.zdrava-rodina.cz/med/med1002/med100238.html 

www.bez-alergie.cz 

1. www.bez-alergie.cz/aktualne?id=89 

http://fyziologie.lf2.cuni.cz 

1. http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/komentar_reprodukce.htm 

www.medicina.cz 

1. www.medicina.cz/odborne/clanek 

www.pediatriepropraxi.cz 

1. www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped_200703-004.php 

1. 

www.fnkv.cz 

www.fnkv.cz/kliniky/oddeleni_alergologie/html/odborne_aktivity_publikace_php 

http://www.cat.at/�
http://www.cat.at/pollen/cz/index.cs.html�
http://www.vseproalergiky.cz/�
http://www.biopath.cz/�
http://www.biovendor.cz/�
http://www.pharmanews.cz/2004_06/imunita.htm�
http://www.szu.cz/�
http://www.szu.cz/chzp/rep01/kc02_04.htm#Prevalence%20alergických%20onemocnění%20u%20dětí�
http://www.szu.cz/chzp/rep01/kc02_04.htm#Prevalence%20alergických%20onemocnění%20u%20dětí�
http://www.szu.cz/chzp/rep02/kc03_04.htm#Sledování%20alergických%20onemocnění�
http://www.szu.cz/chzp/rep02/kc03_04.htm#Sledování%20alergických%20onemocnění�
http://www.szu.cz/chzp/indikatory/alegrie.html�
http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/mzso/documents/i_7a.htm#alergie�
http://www.cipa.cz/�
http://www.zdrava-rodina.cz/�
http://www.zdrava-rodina.cz/med/med1002/med100238.html�
http://www.bez-alergie.cz/�
http://www.bez-alergie.cz/aktualne?id=89�
http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/komentar_reprodukce.htm�
http://www.medicina.cz/�
http://www.medicina.cz/odborne/clanek�
http://www.pediatriepropraxi.cz/�
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped_200703-004.php�
http://www.fnkv.cz/�
http://www.fnkv.cz/kliniky/oddeleni_alergologie/html/odborne_aktivity_publikace_php�


106 
 

www.aller7.cz 

1. www.aller7.cz/alergie.php. 

1. 

www.proalergiky.cz 

www.proalergiky.cz/tema/4/ 

www.allergology.cz/clanky_alerg/zpravaoprevenci.htm - Předběžná zpráva o preven-

ci alergií a astmatu 

 

Alati et al.- In utero and postnatal maternal smoking and astma in adolescence, Epi-

demiology. 2006 Mar; 17(2): 138-44 , PMID: 16477253 

Ball et al. – Sibling, day-care attandance and the risk of astma and wheezing during 

childhood, N Engl J Med 2000 

Bartůňková et al. – Alergie a imunita – jin a jang imunopatologie, Alergie 2/2006 

Beer et al. – Immunologic benefits and hazard of milk in maternal-perinatal relation-

ship, Ann Intern Med 1975, 83: 865-871  

Behrens – Alergie a životní prostředí, 2003, European Journal of Epidemiology 18: 

739-741 

Behrens - Allergic disease and the pre- and perinatal environment, Eur J Epidemiol. 

2003;18(8):739-41 

Benecko et al. – Vliv dopravních emisí na imunitu člověka, Alergie Supplementum 

2/2006 

Benn et al. – Maternal vaginal microflora during pregnancy and the risk of astma 

hospitalization and use of antiasthma medication in early childhood, JACI 2002, 110: 

72-77 

Bergman et al. – Predictabily of early atopy by cord blood IgE and parental history, 

Clin Exp Allergy, 1997, 27: 752-60 

Bernsen et al. – Perinatal characteristics and obsteric complications as risk factors 

for astma, allergy and eczema at the age of 6 years, Clin-Exp-Allergy. 2005 Sep; 

35(9): 1135-40 

http://www.aller7.cz/�
http://www.aller7.cz/alergie.php�
http://www.proalergiky.cz/tema/4/�
http://www.allergology.cz/clanky_alerg/zpravaoprevenci.htm�
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Epidemiology+in+SO�
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Epidemiology+in+SO�
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Clin-Exp-Allergy+in+SO�


107 
 

Bernsen et al. – Perinatal characteristics and obsteric complications as risk factors 

for astma, allergy and eczema at the age of years, 2005, Clin Exp Allergy 35: 1135-

1140 

Björksten – Effects of intestinal microflora and the environment on the development 

of astma and allergy, 2004, Springer Semin Immun 25: 257-270 

Björksten et al. – Effects of intestinal microflora and the environment on the develo-

pment of astma and allergy, Springer semin immun 2004, 25: 257-270 

Braback et al. – Perinatal risk factors for atopic disease in conscripts, Clin Exp Aller-

gy 1998, 28: 936:42 

Braback, Hedberg – Can we predict atopic diseases using perinatal risk factors?, Cli-

nical and Experimental Allergy 1998, 28? 905-907 

Braun et al. – Alergie u dětí farmářů, Pediatr Allergy Immunol, 2000, 13: 19-22, ISSN 

0905-6157  

Brussee et al. – Alergen exposure in infanty and the development of sensitization, 

wheezing and astma at 4 years, JACI 2005, 1115: 946-952 

Burr et al. – Infant feeding, wheezing and allergy: a prospective study, Arcg Dis Child 

1993, 68: 724-728 

Bystroň – Pylová alergická rýma, Interní medicína pro praxi 4/2006 

Calvani et al. – Infekce a komplikace během těhotenství a vývoj atopického astmatu 

u dětí, 2004, Allergy 2004 59: 99-106 

Calvani et al. – Infekce a komplikace těhotenství a vývoj atopického astmatu u dětí, 

Allergy 2004: 59: 99-106  

Calvani et al. – Study group, consumption of fish, butter and margarine during preg-

nancy and development of allergic sensitization in offspring: role of maternal atopy, 

Pediatr Allergy Immunol 2006, 17: 94-102 

Dastychová – Kontaktní alergické reakce – nejen profesionální, Alergie Supplemen-

tum 2/2006 

Davies – Alergie a senná rýma, Grada, 2001, 88 stran, ISBN 8024700883 

De Meer et al. – Presence and timing of cat ownership by age 18 and the effect on 

atopy and astma at age 28, JACI 2004, 113: 433-438 



108 
 

Debley - Childhood asthma hospitalization risk after cesarean delivery in former term 

and premature infants., Ann Allergy Astma Immunol 2005, 94(2): 228-33 

Droste et al. – Does the use of antibiotics in early childhood increase the risk of ast-

hma and allergic diseases?, Clin Exp Allergy 2000, 30: 1547-53 

Duncan et al. – Exklusive breastfeeding for at lest 4 months protects against otitis 

media, Pediatr 1993, 91: 867-872 

Eliášová et al. – Vyšetření specifického IgE – využití rekombinantních alergenů v di-

agnostice alergií, Alergie Supplementum 2/2006 

Ettler et al. – Fotoalergie a fototoxicita – diferenciální diagnostika, Alergie Supple-

mentum 2/2006 

Ettlerová – Zkřížená alergie, ambulance alergologie a klinické imunologie, Hradec 

Králové 

Ettlerová et al. – Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance, 2003 

(www.chpr.szu.cz/vedvybor/vvp.htm) 

Forastiere et al. – Number of offspring and maternal allergy, Allergy 2005, 60: 510-4 

Gilliand et al. – Effects of maternal smoking during pregnancy and environmental to-

bacco smoke on astma and wheezing in children, Am J Respir Crit Care Med 2001, 

163: 429-36 

Hancox et al. – Cigarette smoking and allergic sensitization: a 32-year population-

based kohort study, J-Allergy-Clin-Immunol. 2008 Jan; 121(1): 38-42.e3, PMID: 

18061657 

Hofhuis et al. – Averse health effects of prenatal and postnatal tobacco smoke expo-

sure on children, Arch Dis Child 2003, 88: 1086-1090 

Hromadníková – Těhotenství 

(http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/komentar_reprodukce.htm) 

Isolauri et al. – Probiotics: effects of imunity, Ann J Clin Nutr 2001, 73: 444S-450S 

Jarvinen et al. – Cow´s milk challenge trought human milk evokes immune response 

in infants with cow´s milk allergy, J Pediatr 1999, 135: 506-512 

Jílek – Základy imunologie 

http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/vvp.htm�
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=J-Allergy-Clin-Immunol+in+SO�
http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/komentar_reprodukce.htm�


109 
 

Karmaus et al. – Does maternal immunoglobulin E decrease with increasing order of 

live offspring? Investigation into maternal immune tolerance, Clin Exp Allergy 2004, 

34: 853-9 

Katz et al. - Neonatal head circumference, neonatal weight, and risk of hayfever, ast-

hma and eczema in a large cohort of adolescents from Sheffield, England, Clin Exp 

Allergy. 2003 Jun;33(6):737-45.  

Kero et al. – Mode of delivery and astma – is there a connection, Pediatr Research 

2002, 52: 6-11 

Kirjavainem et al. – Healthy gut microflora and allergy: factors influencing develop-

ment of the microdota, Ann Med 1999, 31: 288-292 

Kohout – Probiotika a prebiotika, Alergie Supplementum 2/2006 

Kopřiva  – Alergická rýma, Pediatrie pro praxi 2/2006 

Krämer et al. – Age of entry to day nursery and allergy in later chilhood, Lancet 1999, 

353: 450-54 

Krásný – Oční projevy alergie u dětí a jejich léčba, Alergie 3/2006 

Krčnová et al. – Subkutánní a sublinguální alergenová imunoterapie v léčbě alergické 

rýmy, Alergie Supplementum 2/2006 

Krejsek, Kopecký – Klinická imunologie, NUCLEUS HK, 2004 

Kučera – Anafylaxe – patogeneze a novinky, Alergie Supplementum 2/2006 

Lewis – Zvířata a alergie, Clinical and Experimental Allergy, 2000 

Lochman – Laboratorní diagnostika alergií, Alergie Supplementum 2/2006 

Macaubas et al. – Association between antenatal cytokine production and the deve-

lopment of atopy and astma at age 6 years, Lancet 2003, 362: 1192-1197 

Malíčková, 2004 - www.pharmanews.cz/2004_06/imunita.htm 

Malkusová et al. – Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů se sezónní aler-

gickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně, Alergie 

2/2006 

Marshall - Neuroendocrine mechanisms of immune dysregulation: applications to 

allergy and astma, Ann Allergy Asthma Immunol, 2004 Aug; 93: S11-7 

http://www.pharmanews.cz/2004_06/imunita.htm�


110 
 

Marshall - Stress, immune regulation, and immunity: applications for astma, Allergy 

Asthma Proc, 2000; 21: 241-6 

Martinez et al. – Role microbial burden in athiology of allergy and astma, Lancet 

2/1999 

Matricardi et al. – Exposure to foodborne and orofecal microbes vs. airborne viruses 

in relation to atopy and allergic astma: epidemiological study, BMJ 2000, 320: 412-17 

Matricardi et al. – Sibship size, birth order and atopy in 11, 371 Italian young men, 

Allerg Clin Immunol 1998, 101: 439-44 

Mattes et al. – Účinek sourozenců v potomstvě atopických otců na vznik alergií, Cli-

nical and experimental Allergy 1998, 28: 1480-1486 

McKeever - Early exposure to infections and antibiotics and the incidence of allergic 

disease: a birth cohort study with the West Midlands General Practice Research Da-

tabase, J Allergy Clin Immunol. 2002 Jan;109(1):43-50.  

McKeever et al. – the importace of prenatal exposure on the development of allergic 

diseases, AJRMCCM 2002, 166: 827-832 

Medicína 10/IX 2002 – Zvyšující se incidence astmatu: novozélandská hypotéza 

Mutius – Astma and allergies in rural area of Europe, Proc Am Thorac Soc 2007, 4: 

212-6 

Mutius - Bacterial and fungal components in house dust of farm children, Rudolf Stei-

ner school children and reference children--the PARSIFAL Study, Allergy, 2005 

May;60(5):611-8, PMID: 15813805  

Mutius - Prenatal farm exposure is related to the expression of receptors of the innate 

immunity and to atopic sensitization in school-age children, J Allergy Clin Immunol. 

2006 Apr;117(4):817-23. Epub 2006 Feb 7, PMID: 16630939 

Mutius et al. – Early childhood infectious disease and the development of asthma up 

to school age: a birth kohort study, BMJ 2001, 322: 390-95 

Nafstad et al. – Pregnancy complications and the risk of astma among Norwegians 

born between, Europ J of Epidemiol 1967 and 1993, 18: 755-761 

Netwich – Kojení a alergie, MU Brno 



111 
 

Nicolaou et al.– Alergické onemocnění ve městech a na venkově: zvýšení převládání 

alergií s rostoucí urbanizací, Allergy, 2005 

Nouza – Geografické rozdíly v prevalenci atopií, Medicína 7/V 1998 

Novák – Je možné zabránit vzniku alergického onemocnění u dítěte?, Alergie 3/2006 

Novák – Prevence alergie a astmatu v teorii, Alergie Supplementum 2/2006 

Novák – Primární prevence alergie a alergického astmatu, Pediatr pro praxi 2007 

(www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped_200703_004.php) 

Novotná – Komplikace v těhotenství a vliv na alergii anebo astma, 2003 Tigis 

(www.tigis.cz/alergie/alersup104/11.htm) 

Novotná – Kouření v těhotenství, Tigis 2003 (www.tigis.cz/alergie/aler303/12.htm) 

Novotná – Stres, alergie a astma, 2005 

Palmer et al. – Pregnancy and imunology: selectedd aspects, Ann Astham Immunol 

2002, 89: 350-359 

Petrů  – Alergická rýma, Edukafarm 

Platts-Mills – Allergen avoidance, JACI 2004, 113: 388-391 

Platts-Mills – Is the hygiene hypothesi still a vajgle explanation for the increased pre-

valence of astma?, Allergy 2005, 79: 25-31 

Pohunek - Dětská pneumologie, Pediatrická klinika FN Motol, Praha 

Reisman – Neobvyklé reakce po hmyzím bodnutí, Current Opinion in Allergy and Cli-

nical Imunology 2006, 3: 45-48 

Renz-Polster et al. – Porod císařským řezem a riziko alergií v dětství, 2005, Clin Exp 

Allergy 35: 1466-1472 

Režný – Mikroflóra zažívacího traktu a alergické choroby 

Romagnani - Immunologic influences on allergy and the Th1/Th2 balance, 2004 

Romeu et al. – Maternal fish intake during pregnancy and atopy and astma in infanty, 

Clin Exp Allergy 2007, 37: 518-25 

Rybníček – Rady pro snížení kontaktu alergika s domácím prachem – roztoči 

http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped_200703_004.php�
http://www.tigis.cz/alergie/alersup104/11.htm�
http://www.tigis.cz/alergie/aler303/12.htm�


112 
 

Saarinen et al. – Prolonged Brest-feeding as prophylaxis for atopic diseases, Lancet 

1979, 2: 163-166 

Sausnethaler et al. – The LISA study group, maternal diet during pregnancy in relati-

on to eczema and allergic sensitization in the offspring at 2 y of age, Am J Cli Nutr 

2007, 85: 530-7 

Seberová et al. - Bronchiální astma u polinitiků, Alergie Supplementum 2/2006 

Shaheen et al. – Frequent paracetamol use and astma in adults, Torax 2000, 55:266-

270 

Shaheen et al. – Meavles and atopy in Guinea-Bissau, Lancet 1996, 347: 1792-96 

Shaheen et al. – Paracetamol use in pregnancy and wheezing in early childhood, 

Thorax 2002, 57: 958-963 

Shaheen et al. – Prenatal paracetamol exposure and risk of astma and elevated im-

munoglobulin E in childhood, Clin Exp Allergs 2005, 35: 18-25 

Shaheen et al. – Prenatální užívání léku proti horečce a bolesti hlavy a riziko astmatu 

a zvýšení protilátek třídy E v dětství, Clin Exp Allergy 2005, 35: 18-25 

Slater et al. - Indoor environment, atopy and the risk of the asthma in children in New 

Zealand, Pediatr Allergy Immunol. 1999 Aug;10(3):199-208.  

Strachan et al. – Hay fever, hygiene and household size, BMJ 1989, 299: 1259-1269 

StrannegaErd et al. – Alergie a péče po narození, Allergy 2000, 55: 903-904 

Šebková, 2005 – Narození pomocí císařského řezu a prematurita vedou k následným 

častým hospitalizacím pro astma 

Špičák  – Studie ETAC, Medicína 2/VI, Alergologie 1999 

Špičák – Hygienická hypotéza – možnost nebo dogma?, Alergie 3/2005 

Špičák – Prevence alergie, Alergie 3/2006 

Tilich – Nežádoucí reakce po jodovaných kontrastních látkách, Alergie 4/2005 

UCB institut pro alergii 

Wickens et al. – Antibiotics use in early childhood and development of astma, Clin 

Exp Allergy 1999, 29: 766-71 



113 
 

Wickman et al. – Exposure to environmental tobacco smoke and sensitization in chil-

dren, Thorax. 2008 Feb; 63(2): 172-6, PMID: 18089631 

Willers et al. – Maternal food consumption during pregnancy and astma, respiratory 

and atopic symptoms in 5-year-old children, Thorax 2007, 62: 773-9  

Wjst et al. – Month of birth and allergic disease at the age of 10, Clin Exp Allergy 

1992, 22: 1026-31 

Wright et al. – Maternal astma status alter relationship of infant feeding to astma 

childhood, Adv Exp Med Biol 2000, 478131-137 

Wright, 2005 Stress and atopic disorders, J Allergy Clin Immunol, 2005 

Dec;116(6):1301-6 

Xu et al. – Ceasarean section and risk of astma and allergy in adulthood, J Allergy 

Clin Immunol 2001, 107: 732-3 

Xu et al. – Maternal infectoins in pregnancy and the development of astma among 

offspring, Int J Epidemiol 1999, 28: 723-7 

Yoo et al. – Měsíc narození a alergizace u astmatických dětí, Allergy, 2005, 60: 

1327-1330 

Zdolsek et al. – Reduced levels of soluble CD14 in atopic children, Clin Exp Allergy 

2004, 34: 532-9 

Žádníková et al. – Prevence alergie u dětí alergických matek perorálním osídlením 

probiotickým kmenem E.coli po narození, Alergie 3/2006 

Žádníková et al. – Prevence alergií u dětí alergických matek po osídlení probiotickým 

kmenem E. coli po narození, Alergie Supplementum 2/2006 

Žádníková et al. – Účinek mléka zdravých a alergických matek na stimulaci pupeční-

kových lymfocytů in vitro, Alergie Supplementum 2/2006 

Žádníková, Cukrowska et al. – Oral administration of probiotic E. coli after birth redu-

ces frequency of allergies and repeated infections later in life (after 10 and 20 years), 

Int Arch Allergy Immunol 2005, 131: 209-211 

Žádníková, Sonnenborn et al. – Effect of preventive administration of a nonpathoge-

nic E. coli strain on the intestine with pathogens in newborn infants, Biol Neonate 

1997, 71: 224-232 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Thorax+in+SO�


114 
 

88  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  
 

tab. 1   
  počet celkem 
rhinitici 334 2050 
nealergici 765 2050 
ostatní 951 2050 
procenta     
rhinitici n= 334 16,3   
nealergici n=765 37,3   
ostatní n=951 46,4   

 

Pohlaví dětí  
tab. 2   
soubory rhinitici nealergici 
dívky 47,9 53,7 
chlapci 52,1 46,3 
celkem 332 765 
počet výskytů 159 411 
významnost 0,075   

 

 rizikové těhotenství      
tab. 3         
  0 1-2 3-4 5-6 7-8 -1 celkem suma 
rhinitici 159 23 23 30 56 52 334 282 
nealergici 427 47 47 72 86 86 765 679 
procenta 0 1-2 3-4 5-6 7-8       
matky rhinitiků 56,4 8,2 8,2 10,6 19,9       
matky nealergiků 62,9 6,9 6,9 10,6 12,7       

 

 

tab. 4   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

7-8 měsíc 19,9 12,7 
ostatní 80,1 87,3 
celkem 282 679 

počet výskytů 56 86 
významnost 4,223E-03 ×× 

 

tab. 5   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

5-6 měsíc 10,6 10,6 
ostatní 89,4 89,4 
celkem 282 679 

počet výskytů 30 72 
významnost 0,987   

 

 

tab. 6   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

3-4 měsíc 8,2 6,9 
ostatní 91,8 93,1 
celkem 282 679 

počet výskytů 23 47 
významnost 0,503   

 

tab. 7   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

1-2 měsíce 8,2 6,9 
ostatní 91,8 93,1 
celkem 282 679 

počet výskytů 23 47 
významnost 0,503   
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tab. 8   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

nula měsíců 56,4 62,9 
ostatní 43,6 37,1 
celkem 282 679 

počet výskytů 159 427 
významnost 0,060   

 

 

 

 

 

 

 

tab. 10   
soubory rhinitici nealergici 
žádný 0,6 0,9 
ostatní 99,4 99,1 
celkem 318 754 

počet výskytů 2 7 
významnost 0,624   

 

tab. 11   
soubory rhinitici nealergici 

do 7 15,4 12,6 
ostatní 84,6 87,4 
celkem 318 754 

počet výskytů 49 95 
významnost 0,218   

 

tab. 12   
soubory rhinitici nealergici 
do 11 36,8 36,7 
ostatní 63,2 63,3 
celkem 318 754 

počet výskytů 117 277 
významnost 0,986   

 

tab. 13   
soubory rhinitici nealergici 
do 13 20,1 19,5 
ostatní 79,9 80,5 
celkem 318 754 

počet výskytů 64 147 
významnost 0,813   

 

tab. 14   
soubory rhinitici nealergici 
do 18 16,7 19,4 
ostatní 83,3 80,6 
celkem 318 754 

počet výskytů 53 146 
významnost 0,300   

 

tab. 15   
soubory rhinitici nealergici 
nad 19 10,4 10,9 
ostatní 89,6 89,1 
celkem 318 754 

počet výskytů 33 82 
významnost 0,810   

 

 váhový přírůstek matky        
tab. 9           
  0 do 7kg do 11kg do 13kg do 18kg nad 19kg -1 celkem suma součet 
rhinitici 2 49 117 64 53 33 16 334 318 318 
nealergici 7 95 277 147 146 82 1 765 764 754 
procenta 0 do 7kg do 11kg do 13kg do 18kg nad 19kg         
rhinitici 0,6 15,4 36,8 20,1 16,7 10,4 100       
nealergici 0,9 12,6 36,7 19,5 19,4 10,9 100       
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 hmotnost před početím 
tab. 16                   

hmotnost 
do 
40 

41-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90-
94 

95-
99 

100-
104 

nad 
105 -1 celkem suma 

rhinitici 0 3 28 75 66 60 28 26 14 8 6 3 2 1 0 14 334 320 

nealergici 4 8 61 146 157 157 89 65 33 15 9 4 4 0 0 13 765 752 

procenta 
do 
40 

41-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90-
94 

95-
99 

100-
104 

nad 
105       

rhinitici 0,0 0,9 8,8 23,4 20,6 18,8 8,8 8,1 4,4 2,5 1,9 0,9 0,6 0,3 0,0 100     

nealergici 0,5 1,1 8,1 19,4 20,9 20,9 11,8 8,6 4,4 2,0 1,2 0,5 0,5 0,0 0,0 100     
 

tab. 17   
soubory rhinitici nealergici 
50-54 kg 23,4 19,4 
ostatní 76,6 80,6 
celkem 320 752 

počet výskytů 75 146 
významnost 0,136   

 

tab. 18   
soubory rhinitici nealergici 
65-69 kg 8,8 11,8 
ostatní 91,3 88,2 
celkem 320 752 

počet výskytů 28 89 
významnost 0,138   

 

tab. 19   
soubory rhinitici nealergici 
55-59 20,6 20,9 
ostatní 79,4 79,1 
celkem 320 752 

počet výskytů 66 157 
významnost 0,926   

 

tab. 20   
soubory rhinitici nealergici 
60-64 18,8 20,9 
ostatní 81,3 79,1 
celkem 320 752 

počet výskytů 60 157 
významnost 0,428   

 

 

horečka    
tab. 21    
 trimestr 1. 2. 3. 
rhinitici 28 23 10 
nealergici 14 38 16 
procenta 1.  2.  3.  
matky rhinitiků 8,4 6,9 3,0 
matky nealergiků 1,8 5,0 2,1 

 

tab. 22   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

1. trimestr 8,4 1,8 
ostatní 91,6 98,2 
celkem 334 765 

počet výskytů 28 14 
významnost 1,870E-07 ××× 

 

tab. 23   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

2. trimestr 6,9 5,0 
ostatní 93,1 95,0 
celkem 334 765 

počet výskytů 23 38 
významnost 0,201   

 

tab. 24   
soubory rhinitici nealergici 

% vybraných 3,0 2,1 
%nevybraných 97,0 97,9 

celkem 334 765 
počet výskytů 10 16 
významnost 0,365   
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ekzém     
tab. 25     
trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 14 13 10 37 
nealergici 5 7 13 25 
procenta 1. 2.  3.   
matky rhinitiků 4,2 3,9 3,0  
matky nealergiků 0,7 0,9 1,7  

 

tab. 26   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 4,2 0,7 
ostatní 95,8 99,3 
celkem 334 765 

počet výskytů 14 5 
významnost 3,491E-05 ××× 

 
 

tab. 27   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 3,9 0,9 
ostatní 96,1 99,1 
celkem 334 765 

počet výskytů 13 7 
významnost 6,835E-04 ××× 

 

tab. 28   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 3,0 1,7 
ostatní 97,0 98,3 
celkem 334 765 

počet výskytů 10 13 
významnost 0,168   

 

urologický zánět    
tab. 29     
 trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 8 8 3 19 
nealergici 10 7 2 19 
procenta 1.  2.  3.   
matky rhinitiků 2,4 2,4 0,9  
matky nealergiků 1,3 0,9 0,3  

 

tab. 30   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 2,4 1,3 
ostatní 97,6 98,7 
celkem 334 765 

počet výskytů 8 10 
významnost 0,191   

 

 

tab. 31   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 2,4 0,9 
ostatní 97,6 99,1 
celkem 334 765 

počet výskytů 8 7 
významnost 0,052   

 

tab. 32   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 0,9 0,3 
ostatní 99,1 99,7 
celkem 334 765 

počet výskytů 3 2 
významnost 0,149   

 

gynekologický zánět   
tab. 33     
trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 11 10 9 30 
nealergici 14 20 17 51 
procenta 1.  2.  3.    
matky rhinitiků 3,3 3,0 2,7   
matky nealergiků 1,8 2,6 2,2   

 

tab. 34   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

1. trimestr 6,6 11,0 
ostatní 93,4 89,0 
celkem 334 765 

počet výskytů 22 84 
významnost 0,023 × 
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tab. 35   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

2. trimestr 7,2 9,8 
ostatní 92,8 90,2 
celkem 334 765 

počet výskytů 24 75 
významnost 0,163   

 

tab. 36   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

3. trimestr 7,5 10,3 
ostatní 92,5 89,7 
celkem 334 765 

počet výskytů 25 79 
významnost 0,139   

 

domácí zvířata denní kontakt   
tab. 37     
trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 22 24 25 71 
nealergici 84 75 79 238 
procenta 1. 2.  3.    
matky rhinitiků 6,6 7,2 7,5   
matky nealergiků 11,0 9,8 10,3   

 

tab. 38   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

1. trimestr 6,6 11,0 
ostatní 93,4 89,0 
celkem 334 765 

počet výskytů 22 84 
významnost 0,023 × 

 

tab. 39   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

2. trimestr 7,2 9,8 
ostatní 92,8 90,2 
celkem 334 765 

počet výskytů 24 75 
významnost 0,163   

 

 

tab. 40   
soubory matky rhinitiků matky nealergiků 

3. trimestr 7,5 10,3 
ostatní 92,5 89,7 
celkem 334 765 

počet výskytů 25 79 
významnost 0,139   

 

hospodářská zvířata denní kontakt  
tab. 41     
trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 29 28 27 84 
nealergici 76 71 70 217 
procenta 1.  2.  3.    
matky rhinitiků 8,7 8,4 8,1   
matky nealergiků 9,9 9,3 9,2   

 

tab. 42   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 8,7 9,9 
ostatní 91,3 90,1 
celkem 334 765 

počet výskytů 29 76 
významnost 0,516   

 

tab. 43   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 8,4 9,3 
ostatní 91,6 90,7 
celkem 334 765 

počet výskytů 28 71 
významnost 0,633   

 

tab. 44   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 8,1 9,2 
ostatní 91,9 90,8 
celkem 334 765 

počet výskytů 27 70 
významnost 0,566   
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kouření nad 5 cigaret denně   
tab. 45     
trimestr 1. 2. 3. součet 
rhinitici 10 4 4 18 
nealergici 22 17 17 56 
procenta 1. 2. 3.   
rhinitici 3,0 1,2 1,2   
nealergici 2,9 2,2 2,2   

 

tab. 46   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 3,0 2,9 
ostatní 97,0 97,1 
celkem 334 765 

počet výskytů 10 22 
významnost 0,914640   

 

tab. 47   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 1,2 2,2 
ostatní 98,8 97,8 
celkem 334 765 

počet výskytů 4 17 
významnost 0,253805   

 

tab. 48   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 1,2 2,2 
ostatní 98,8 97,8 
celkem 334 765 

počet výskytů 4 17 
významnost 0,253805   

 

žádná antibiotika v těhotenství     
tab. 49        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 215 213 217 243 236 231 334 
nealergici 576 568 577 595 597 594 765 
procenta 1.  2.  3.      
matky rhinitiků 88,5 90,3 93,9     
matky nealergiků 96,8 95,1 97,1     

 

tab. 50   
soubory rhinitici nealergici 

žádná atb 88,5 96,8 
ostatní 11,5 3,2 
celkem 243 595 

počet výskytů 215 576 
významnost 1,984E-06 ××× 

 

tab. 51   
soubory rhinitici nealergici 

2. trimestr 90,3 95,1 
ostatní 9,7 4,9 
celkem 236 597 

počet výskytů 213 568 
významnost 8,595E-03 ×× 

tab. 52   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 93,9 97,1 
ostatní 6,1 2,9 
celkem 231 594 

počet výskytů 217 577 
významnost 0,030 × 
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jedna kůra v těhotenství      
tab. 53        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 22 20 9 243 236 231 334 
nealergici 19 27 15 595 597 594 765 
procenta 1.  2. 3.      
matky rhinitiků 9,1 8,5 3,9     
matky nealergiků 3,2 4,5 2,5     

 

tab. 54   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 9,1 3,2 
ostatní 90,9 96,8 
celkem 243 595 

počet výskytů 22 19 
významnost 3,591E-04 ××× 

 

tab. 55   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 8,5 4,5 
ostatní 91,5 95,5 
celkem 236 597 

počet výskytů 20 27 
významnost 0,026 × 

tab. 56   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 3,9 2,5 
ostatní 96,1 97,5 
celkem 231 594 

počet výskytů 9 15 
významnost 0,293   

 

2-4 kůry antibiotik v těhotenství     
tab. 57        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 5 2 2 243 236 231 334 
nealergici 0 1 0 595 597 594 765 
procenta 1.  2. 3.      
matky rhinitiků 2,1 0,8 0,9     
matky nealergiků 0,0 0,2 0,0     

 

tab. 58   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 2,1 0,0 
ostatní 97,9 100,0 
celkem 234 595 

počet výskytů 5 0 
významnost 3,483E-04 ××× 

 

tab. 59   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 0,8 0,2 
ostatní 99,2 99,8 
celkem 236 597 

počet výskytů 2 1 
významnost 0,140   
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tab. 60   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 0,9 0,0 
ostatní 99,1 100,0 
celkem 231 594 

počet výskytů 2 0 
významnost 0,023 × 

 

více kůr antibiotiky, déle než 20dní     
tab. 61        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 1 1 3 243 236 231 334 
nealergici 0 1 2 595 597 594 765 
procenta 1. 2. 3.     
rhinitici 0,4 0,4 1,3     
nealergici 0,0 0,2 0,3     

 

tab. 62   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 0,4 0,0 
ostatní 99,6 100,0 
celkem 234 595 

počet výskytů 1 0 
významnost 0,111   

 

tab. 63   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 0,4 0,2 
ostatní 99,6 99,8 
celkem 236 597 

počet výskytů 1 1 
významnost 0,496   

tab. 64   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 1,3 0,3 
ostatní 98,7 99,7 
celkem 231 594 

počet výskytů 3 2 
významnost 0,110   

 

žádné léky obsahující paracetamol během gravidity   
tab. 65        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 182 175 182 211 217 211 334 
nealergici 528 517 528 576 580 567 765 
procenta 1.  2. 3.      
matky rhinitiků 86,3 80,6 86,3     
matky nealergiků 91,7 89,1 93,1     
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tab. 66   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 86,3 91,7 
ostatní 13,7 8,3 
celkem 211 576 

počet výskytů 182 528 
významnost 0,024 × 

 

tab. 67   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 80,6 89,1 
ostatní 19,4 10,9 
celkem 217 580 

počet výskytů 175 517 
významnost 1,602E-03 ×× 

tab. 68   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 86,3 93,1 
ostatní 13,7 6,9 
celkem 211 567 

počet výskytů 182 528 
významnost 2,573E-03 ×× 

 

méně než jedno balení léků obsahujících paracetamol   
tab. 69        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 27 40 28 211 217 211 334 
nealergici 48 61 37 576 580 567 765 
procenta 1.  2.  3.      
matky rhinitiků 12,8 18,4 13,3     
matky nealergiků 8,3 10,5 6,5     

 

tab. 70   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 12,8 8,3 
ostatní 87,2 91,7 
celkem 211 576 

počet výskytů 27 48 
významnost 0,059   

 

tab. 71   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 18,4 10,5 
ostatní 81,6 89,5 
celkem 217 580 

počet výskytů 40 61 
významnost 2,787E-03 ×× 

tab. 72   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 13,3 6,5 
ostatní 86,7 93,5 
celkem 211 567 

počet výskytů 28 37 
významnost 2,506E-03 ×× 
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2-4 balení léků obsahujících paracetamol během gravidity   
tab. 73        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 2 2 1 211 217 211 334 
nealergici 0 2 2 576 580 567 765 
procenta 1.  2.  3.      
matky rhinitiků 0,9 0,9 0,5     
matky nealergiků 0,0 0,3 0,4     

 

tab. 74   
soubory rhinitici nealergici 

1.trimestr 0,9 0,0 
ostatní 99,1 100,0 
celkem 211 576 

počet výskytů 2 0 
významnost 0,019 × 

 

tab. 75   
soubory rhinitici nealergici 

2.trimestr 0,9 0,3 
ostatní 99,1 99,7 
celkem 217 580 

počet výskytů 2 2 
významnost 0,305   

tab. 76   
soubory rhinitici nealergici 

3.trimestr 0,5 0,4 
ostatní 99,5 99,6 
celkem 211 567 

počet výskytů 1 2 
významnost 0,808   

 

více než 5 balení léků obsahujících paracetamol během gravidity  
tab. 77        
trimestr 1. 2. 3. celkem 1 celkem 2 celkem 3 suma 
rhinitici 0 0 0 211 217 211 334 
nealergici 0 0 0 576 580 567 765 
procenta 1. 2. 3.     
rhinitici 0,0 0,0 0,0     
nealergici 0,0 0,0 0,0     

 

1. trimestr    
tab. 78     
  ne  ano -1 celkem 
rhinitici 181 153 0 334 
nealergici 495 270 0 765 
  ne ano     
matky rhinitiků 54,2 45,8 100,0   
matky nealergiků 64,7 35,3 100,0   

 

 

tab.79   
soubory rhinitici nealergici 
zvracely 54,2 64,7 

ne 45,8 35,3 
celkem 334 765 

počet výskytů 181 495 
významnost 9,85E-04 ××× 
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2. trimestr    
tab. 80     
zvracení ne  ano -1 celkem 
rhinitici 281 53 0 334 
nealergici 673 92 0 765 
  ne ano     
matky rhinitků 84,1 15,9     
matky nealergiků 88,0 12,0     

 

tab. 81   
soubory rhinitici nealergici 
zvracelo 15,9 12,0 

nezvracelo 84,1 88,0 
celkem 334 765 

počet výskytů 53 92 
významnost 0,083   

 

3. trimestr    
tab. 82     
zvracení ne  ano -1 celkem 
rhinitici 306 28 0 334 
nealergici 721 44 0 765 
  ne ano     
matky rhinitků 91,6 8,4     
matky nealergiků 94,2 5,8     

 

tab. 83   
soubory rhinitici nealergici 
zvracely  8,4 5,8 

nezvracely 91,6 94,2 
celkem 334 765 

počet výskytů 28 44 
významnost 0,105   

 

zvracení v těhotenství  
tab.  84    
trimestr 1. 2. 3. 
matky rhinitků 45,8 15,9 8,4 
matky nealer-
giků 35,3 12 5,8 

 

 

tab.85      

  
pouze 
ráno 

nejen 
ráno celkem -1 suma 

matky rhinitiků 82 42 280 54 334 
matky nealergiků 148 84 701 64 765 

procenta 
pouze 
ráno 

nejen 
ráno     

matky rhinitiků 29,3 15,0     
matky nealergiků 21,1 12,0     

 

tab. 86   
soubory rhinitici nealergici 

zvracelo pouze 
ráno 29,3 21,1 

ostatní 70,7 78,9 
celkem 280 701 

počet výskytů 82 148 
významnost 6,357E-03 ×× 

 

tab. 87   
soubory rhinitici nealergici 

nejen ráno 15,0 12,0 
ostatní 85,0 88,0 
celkem 280 701 

počet výskytů 42 84 
významnost 0,202   

 

tab. 88      

2.trimestr 
pouze 
ráno 

nejen 
ráno celkem -1 suma 

matky rhinitiků 13 18 195 139 334 
matky nealergiků 25 36 559 206 765 

procenta 
pouze 
ráno 

nejen 
ráno     

matky rhinitiků 9,4 12,9     
matky nealergiků 12,1 17,5     

 

tab. 89   
soubory rhinitici nealergici 

pouze ráno 6,7 4,5 
ostatní 93,3 95,5 
celkem 195 559 

počet výskytů 13 25 
významnost 0,228   
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tab. 90   
soubory rhinitici nealergici 

nejen ráno 9,2 6,4 
ostatní 90,8 93,6 
celkem 195 559 

počet výskytů 18 36 
významnost 0,193   

 

tab. 91      

3.trimest 
pouze 
ráno 

nejen 
ráno celkem -1 suma 

matky rhinitiků 5 10 194 140 334 
matky nealergiků 10 19 547 218 765 

procenta 
pouze 
ráno 

nejen 
ráno     

matky rhinitiků 3,6 7,1     
matky nealergiků 4,6 8,7     

 

tab. 92   
soubory rhinitici nealergici 

pouze ráno 2,6 1,8 
ostatní 97,4 98,2 
celkem 194 547 

počet výskytů 5 10 
významnost 0,524   

 

tab. 93   
soubory rhinitici nealergici 

nejen ráno 5,2 3,5 
ostatní 94,8 96,5 
celkem 194 547 

počet výskytů 10 19 
významnost 0,300   

 

tab. 94    

1.trimestr 
pachy 
a vůně chutě celkem 

matky rhinitiků 73 17 334 
matky nealergiků 87 27 765 

procenta 
pachy 
a vůně chutě   

matky rhinitiků 21,9 5,1   
matky nealergiků 11,4 3,5   

 

 

tab. 95   
soubory rhinitici nealergici 
pachy 21,9 11,4 
ostatní 78,1 88,6 
celkem 334 765 

počet výskytů 73 87 
významnost 5,832E-06 ××× 

 

tab. 96   
soubory rhinitici nealergici 

chutě 5,1 3,5 
ostatní 94,9 96,5 
celkem 334 765 

počet výskytů 17 27 
významnost 0,225   

 

tab. 98    

2.trimestr 
pachy 
a vůně chutě celkem 

matky rhinitiků 31 4 334 
matky nealergiků 42 9 765 

procenta 
pachy 
a vůně chutě   

matky rhinitiků 9,3 1,2   
matky nealergiků 5,5 1,2   
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tab. 99   
soubory rhinitici nealergici 
pachy 9,3 5,5 
ostatní 90,7 94,5 
celkem 334 765 

počet výskytů 31 42 
významnost 0,020 × 

 

tab. 100   
soubory rhinitici nealergici 

chutě 1,2 1,2 
ostatní 98,8 98,8 
celkem 334 765 

počet výskytů 4 9 
významnost 0,976   

 

tab. 101    

3.trimestr 
pachy 
a vůně chutě celkem 

matky rhinitiků 15 4 334 
matky nealergiků 17 4 765 

procenta 
pachy 
a vůně chutě   

matky rhinitiků 4,5 1,2   
matky nealergiků 2,2 0,5   

 

tab. 102   
soubory rhinitici nealergici 
pachy 4,5 2,2 
ostatní 95,5 97,8 
celkem 334 765 

počet výskytů 15 17 
významnost 0,040 × 

 

tab. 103   
soubory rhinitici nealergici 

chutě 1,2 0,5 
ostatní 98,8 99,5 
celkem 334 765 

počet výskytů 4 4 
významnost 0,226   

 

pachy a vůně v těhotenství   
tab. 104     
trimestr 1. 2. 3. celkem 
matky rhinitiků 73 31 15 334 
matky nealergiků 87 42 17 765 
procenta 1.  2.  3.   
matky rhinitiků 21,9 9,3 4,5  
matky nealergiků 11,4 5,5 2,2  

 

 změna pohybové aktivity během těhotenství  
tab. 105        
  ne mírně snížená výrazně snížená zvýšená -1 celkem suma 
rhinitici 138 100 61 10 25 334 309 
nealergici 391 246 86 11 31 765 734 
procenta ne mírně snížená výrazně snížená zvýšená       
matky rhinitiků 44,7 32,4 19,7 3,2 100     
matky nealergiků 53,3 33,5 11,7 1,5 100     

 

tab. 106   
soubory rhinitici nealergici 

ne 44,7 53,3 
ostatní 55,3 46,7 
celkem 309 734 

počet výskytů 138 391 
významnost 0,011 × 

 

 

tab. 107   
soubory rhinitici nealergici 

mírně sníže-
ná 32,4 33,5 

ostatní 67,6 66,5 
celkem 309 734 

počet výskytů 100 246 
významnost 0,718   
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tab. 108   
soubory rhinitici nealergici 

výrazně sní-
žená 19,7 11,7 

ostatní 80,3 88,3 
celkem 309 734 

počet výskytů 61 86 
významnost 6,720E-04 ××× 

 

tab. 109   
soubory rhinitici nealergici 
zvýšená 3,2 1,5 
ostatní 96,8 98,5 
celkem 309 734 

počet výskytů 10 11 
významnost 0,068   

6. arašídy      
tab. 110       
  vůbec méně než 1x tý 2-5x tý denně -1 celkem 
rhinitici 142 109 10 0 73 261 
nealergici 364 293 7 6 95 670 
  žádné méně než 1x tý 2-5x tý denně     
matky rhinitiků 54,4 41,8 3,8 0,0     
matky nealergiků 54,3 43,7 1,0 0,9     

 

tab. 111   
soubory rhinitici nealergici 

2-5x 3,8 1,0 
ostatní 96,2 99,0 
celkem 261 670 

počet výskytů 10 7 
významnost 4,339E-03 ×× 

 

tab. 112   
soubory rhinitici nealergici 
žádné 54,4 54,3 
ostatní 45,6 45,7 
celkem 261 670 

počet výskytů 142 364 
významnost 0,983   

 

tab. 113   
soubory rhinitici nealergici 

1x tý 41,8 43,7 
ostatní 58,2 56,3 
celkem 261 670 

počet výskytů 109 293 
významnost 0,586   

 

tab. 114   
soubory rhinitici nealergici 
denně 0,0 0,9 
ostatní 100,0 99,1 
celkem 261 670 

počet výskytů 0 6 
významnost 0,125   

7. umělá sladidla      
tab. 115       
  vůbec méně než 1x tý 2-5x tý denně -1 celkem 
rhinitici 245 11 2 2 74 260 
nealergici 648 13 7 7 90 675 
  žádná méně než 1x tý 2-5x tý denně     
matky rhinitiků 94,2 4,2 0,8 0,8     
matky nealergiků 96,0 1,9 1,0 1,0     
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tab. 116   
soubory rhinitici nealergici 

méně než 1x 
týdně 4,2 1,9 

ostatní 95,8 98,1 
celkem 260 675 

počet výskytů 11 13 
významnost 0,046 × 

 

tab. 117   
soubory rhinitici nealergici 
žádná 94,2 96,0 
ostatní 5,8 4,0 
celkem 260 675 

počet výskytů 245 648 
významnost 0,242   

 

tab. 118   
soubory rhinitici nealergici 

2-5x 0,8 1,0 
ostatní 99,2 99,0 
celkem 260 675 

počet výskytů 2 7 
významnost 0,707   

 

tab. 119   
soubory rhinitici nealergici 
denně 0,8 1,0 
ostatní 99,2 99,0 
celkem 260 675 

počet výskytů 2 7 
významnost 0,707   

 

2. podmáslí     
tab. 120      

  0 
do 
0,5l 

do 
1l více celkem 

rhinitici 109 37 23 13 182 
nealergici 319 76 46 23 464 

procenta 0 
do 
0,5l 

do 
1l více   

matky rhinitiků 59,9 20,3 12,6 7,1 100,0 
matky nealergiků 68,8 16,4 9,9 5,0 100,0 

 

tab. 121   
soubory rhinitici nealergici 
žádné 59,9 68,8 
ostatní 40,1 31,3 
celkem 182 464 

počet výskytů 109 319 
významnost 0,032 × 

 

tab. 122   
soubory rhinitici nealergici 
do 0.5 l 20,3 16,5 
ostatní 79,7 83,5 
celkem 182 462 

počet výskytů 37 76 
významnost 0,244   

 

tab. 123   
soubory rhinitici nealergici 

do 1 l 12,6 10,0 
ostatní 87,4 90,0 
celkem 182 462 

počet výskytů 23 46 
významnost 0,322   

 

tab. 124   
soubory rhinitici nealergici 

více 7,1 5,0 
ostatní 92,9 95,0 
celkem 182 462 

počet výskytů 13 23 
významnost 0,282   

 

3. kefír acidofilní mléko apod.   
tab. 125      
  0 do 0,5l do 1l více celkem 
rhinitici 63 68 45 34 210 
nealergici 217 149 87 69 522 
procenta 0 do 0,5l do 1l více   
matky rhinitiků 30,0 32,4 21,4 16,2   
matky nealergiků 41,6 28,5 16,7 13,2   
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tab. 126   
soubory rhinitici nealergici 
žádný 30,0 41,6 
ostatní 70,0 58,4 
celkem 210 522 

počet výskytů 63 217 
významnost 3,574E-03 ×× 

 

tab. 127   
soubory rhinitici nealergici 
do 0,5 l 32,4 28,5 
ostatní 67,6 71,5 
celkem 210 522 

počet výskytů 68 149 
významnost 0,304   

 

tab. 128   
soubory rhinitici nealergici 

do 1l 21,4 16,7 
ostatní 78,6 83,3 
celkem 210 522 

počet výskytů 45 87 
významnost 0,130   

 

tab. 129   
soubory rhinitici nealergici 

více 16,2 13,2 
ostatní 83,8 86,8 
celkem 210 522 

počet výskytů 34 69 
významnost 0,296   

5. sýry      
tab. 130      
  0 do 200g do 500g více celkem 
rhinitici 3 141 112 44 300 
nealergici 10 329 10 91 711 
procenta 0 do 200g do 500g více   
matky rhinitiků 1,0 47,0 37,3 14,7   
matky nealergiků 1,4 46,3 1,4 12,8   

 

tab. 131   
soubory rhinitici nealergici 
do 500g 37,3 1,4 
ostatní 62,7 98,6 
celkem 300 711 

počet výskytů 112 10 
významnost 9,282E-58 ××× 

 

tab. 132   
soubory rhinitici nealergici 
žádný 1,0 1,4 
ostatní 99,0 98,6 
celkem 300 711 

počet výskytů 3 10 
významnost 0,600   

 

tab. 133   
soubory rhinitici nealergici 
do 200g 47,0 46,3 
ostatní 53,0 53,7 
celkem 300 711 

počet výskytů 141 329 
významnost 0,832   

 

tab. 134   
soubory rhinitici nealergici 

více 14,7 12,8 
ostatní 85,3 87,2 
celkem 300 711 

počet výskytů 44 91 
významnost 0,425   
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tab. 135              
měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. celkem 
Rh 23 15 14 21 19 12 15 17 25 26 24 18 229 
Na 74 49 78 62 49 35 41 28 58 58 44 45 621 
celkem 162 128 172 133 124 96 94 77 159 147 146 133   
                            
procenta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   
rhinitici 10,0 6,6 6,1 9,2 8,3 5,2 6,6 7,4 10,9 11,4 10,5 7,9 100,0 
nealergici 11,9 7,9 12,6 10,0 7,9 5,6 6,6 4,5 9,3 9,3 7,1 7,2 100,0 

 
 
tab. 136   
leden   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

lednu 10,0 11,9 
ostatní 90,0 88,1 
celkem 229 621 

počet výskytů 23 74 
významnost 0,446   

 

tab. 137   
únor   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

únoru 6,6 7,9 
ostatní 93,4 92,1 
celkem 229 621 

počet výskytů 15 49 
významnost 0,511   

 

tab. 138   
březen   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

březnu 6,1 12,6 
ostatní 93,9 87,4 
celkem 229 621 

počet výskytů 14 78 
významnost 7,273E-03 ×× 

 

tab. 139   
duben   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

dubnu 9,2 10,0 
ostatní 90,8 90,0 
celkem 229 621 

počet výskytů 21 62 
významnost 0,723   

 

tab. 140   
květen   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

květnu 8,3 7,9 
ostatní 91,7 92,1 
celkem 229 621 

počet výskytů 19 49 
významnost 0,846   

 

tab. 141   
červen   

soubory rhinitici nealergici 
bnarození v 

červnu 5,2 5,6 
ostatní 94,8 94,4 
celkem 229 621 

počet výskytů 12 35 
významnost 0,823   

 

tab. 142   
červenec   

soubory rhinitici nealergici 
naorzení v 
červenci 6,6 6,6 
ostatní 93,4 93,4 
celkem 229 621 

počet výskytů 15 41 
významnost 0,978   
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tab. 143   
srpen   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

srpnu 7,4 4,5 
ostatní 92,6 95,5 
celkem 229 621 

počet výskytů 17 28 
významnost 0,092   

 

tab. 144   
září   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

září 10,9 9,3 
ostatní 89,1 90,7 
celkem 229 621 

počet výskytů 25 58 
významnost 0,492   

 

tab. 145   
říjen   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 

říjnu 11,4 9,3 
ostatní 88,6 90,7 
celkem 229 621 

počet výskytů 26 58 
významnost 0,383   

 
tab. 146   
listopad   

soubory rhinitici nealergici 
narození v 
listopadu 10,5 7,1 
ostatní 89,5 92,9 
celkem 229 621 

počet výskytů 24 44 
významnost 0,106   

 

tab. 147   
soubory rhinitici nealergici 

narození duben až 
říjen 47,6 44,0 

listopad až březen 52,4 56,0 
celkem 229 621 

počet výskytů 109 273 
významnost 0,344   

 

tab. 148   
prosinec   

soubory rhinitici nealergici 
narozeni v 

prosinci 7,9 7,2 
ostatní 92,1 92,8 
celkem 229 621 

počet výskytů 18 45 
významnost 0,762   

 

 čtvrtletí narození   
tab. 149      
 měsíc 7.-9. 10.-12. 1.-3. 4.-6. celkem 
rhinitik 57 68 52 52 229 
nealergik 127 147 201 146 621 
            
procenta 7.-9. 10.-12. 1.-3. 4.-6. celkem 
rhinitici 24,9 29,7 22,7 22,7 100 
nealergici 20,5 23,7 32,4 23,5 100,0 

 

tab. 150   
7.-9.měsíc  

soubory rhinitici nealergici 
7. - 9. měsíc 24,9 20,5 

ostatní 75,1 79,5 
celkem 229 621 

počet výskytů 57 127 
významnost 0,163   

 

tab. 151   
10.-12.měsíc  

soubory rhinitici nealergici 
10.-12. měsíc 29,7 23,7 

ostatní 70,3 76,3 
celkem 229 621 

počet výskytů 68 147 
významnost 0,073   

 

tab. 152   
1.-3.měsíc  

soubory rhinitici nealergici 
1. - 3. měsíc 22,7 32,4 

ostatní 77,3 67,6 
celkem 229 621 

počet výskytů 52 201 
významnost 6,282E-03 ×× 
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tab. 153   
4.–6. měsíc   

soubory rhinitici nealergici 
% vybraných 22,7 23,5 

%nevybraných 77,3 76,5 
celkem 229 621 

počet výskytů 52 146 
významnost 0,806   

 

 doba narození dítěte      
tab. 154         
  měsíc před  14 dní před  v termínu 14 dní po  nevím -1 celkem suma 
rhinitici 8 42 222 39 4 19 334 311 
nealergici 20 98 549 61 11 26 765 728 
procenta měsíc před  14 dní před  v termínu 14 dní po       
rhinitici 2,6 13,5 71,4 12,5     
nealergici 2,7 13,5 75,4 8,4     

 

tab. 155   
soubory rhinitici nealergici 

měsíc před 2,6 2,7 
ostatní 97,4 97,3 
celkem 311 728 

počet výskytů 8 20 
významnost 0,873   

 

tab. 156   
soubory rhinitici nealergici 

14 dní před 13,5 13,5 
ostatní 86,5 86,5 
celkem 311 728 

počet výskytů 42 98 
významnost 0,985   

 

 

tab. 158   
soubory rhinitici nealergici 

v termínu 71,4 75,4 
ostatní 28,6 24,6 
celkem 311 728 

počet výskytů 222 549 
významnost 0,174   

 

tab. 159   
soubory rhinitici nealergici 

14 dní po 12,5 8,4 
ostatní 87,5 91,6 
celkem 311 728 

počet výskytů 39 61 
významnost 0,037 × 

 
 porodní hmotnost dítěte       

tab. 160          
  do 1,5kg 1,5 -2,5kg 2,5 -3,5kg 3,5 -4,5kg 4,5-5,5kg více -1 celkem suma 
rhinitici 2 16 181 106 6 0 23 334 311 
nealergici 3 41 415 263 12 0 31 765 734 
procenta do 1,5kg 1,5 -2,5kg 2,5 -3,5kg 3,5 -4,5kg 4,5 -5,5kg více     
rhinitici 0,6 5,1 58,2 34,1 1,9 0,0 100   
nealergici 0,4 5,6 56,5 35,8 1,6 0,0 100   
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tab. 161   
soubory rhinitici nealergici 

do 1,5 kg 0,6 0,4 
ostatní 99,4 99,6 
celkem 311 734 

počet výskytů 2 3 
významnost 0,616   

 

tab. 162   
soubory rhinitici nealergici 

do 2,5 kg 5,1 5,6 
ostatní 94,9 94,4 
celkem 311 734 

počet výskytů 16 41 
významnost 0,774   

 

tab. 163   
soubory rhinitici nealergici 
do 3,5kg 58,2 56,5 
ostatní 41,8 43,5 
celkem 311 734 

počet výskytů 181 415 
významnost 0,620   

 

tab. 164   
soubory rhinitici nealergici 
do 4,5kg 34,1 35,8 
ostatní 65,9 64,2 
celkem 311 734 

počet výskytů 106 263 
významnost 0,589   

tab. 165   
soubory rhinitici nealergici 

více 1,9 1,6 
ostatní 98,1 98,4 
celkem 311 734 

počet výskytů 6 12 
významnost 0,738   

 

 věk matky při porodu        
tab. 166           
  14-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-44 nad 45 -1 celkem suma 
rhinitici 27 144 95 39 10 3 0 16 334 308 
nealergici 29 366 218 103 28 6 0 15 765 722 
procenta 14-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-44 nad 45    
matky rhinitiků 8,8 46,8 30,8 12,7 3,2 1,0 0,0    
matky nealergiků 4,0 50,7 30,2 14,3 3,9 0,8 0,0    

 

tab. 167   
soubory rhinitici nealergici 
14-18 8,8 4,0 
ostatní 91,2 96,0 
celkem 308 722 

počet výskytů 27 29 
významnost 2,085E-03 ×× 

 

 

tab. 168   
soubory rhinitici nealergici 
19-23 46,8 50,7 
ostatní 53,2 49,3 
celkem 308 722 

počet výskytů 144 366 
významnost 0,247   
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tab. 169   
soubory rhinitici nealergici 
24-28 30,8 30,2 
ostatní 69,2 69,8 
celkem 308 722 

počet výskytů 95 218 
významnost 0,835   

 

tab. 170   
soubory rhinitici nealergici 
29-33 12,7 14,3 
ostatní 87,3 85,7 
celkem 308 722 

počet výskytů 39 103 
významnost 0,494   

 

 

tab. 171   
soubory rhinitici nealergici 
34-39 3,2 3,9 
ostatní 96,8 96,1 
celkem 308 722 

počet výskytů 10 28 
významnost 0,623   

 

tab. 172   
soubory rhinitici nealergici 
40-44 1,0 0,8 
ostatní 99,0 99,2 
celkem 308 722 

počet výskytů 3 6 
významnost 0,821   

tab. 173        
  1. 2. 3. 4. -1 celkem suma 
rhinitici 179 96 27 10 22 334 312 
nealergici 357 272 92 21 23 765 742 
procenta 1. 2. 3. 4.    
matky rhinitiků 57,4 30,8 8,7 3,2    
matky nealergiků 48,1 36,7 12,4 2,8    

 

tab. 174   
soubory rhinitici nealergici 

první porod  57,4 55,6 
ostatní 42,6 44,4 
celkem 312 642 

počet výskytů 179 357 
významnost 0,606   

 

tab. 175   
soubory rhinitici nealergici 

druhý porod 30,8 42,4 
ostatní 69,2 57,6 
celkem 312 642 

počet výskytů 96 272 
významnost 5,553E-04 ××× 

 

 

tab. 176   
soubory rhinitici nealergici 

třetí porod 8,7 14,3 
ostatní 91,3 85,7 
celkem 312 642 

počet výskytů 27 92 
významnost 0,013 × 

 

tab. 178   
soubory rhinitici nealergici 

čtvrtý porod 3,2 3,3 
ostatní 96,8 96,7 
celkem 312 642 

počet výskytů 10 21 
významnost 0,957   
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 císařský řez    
tab. 179      
  ne ano -1 celkem suma 
rhinitici 298 36 0 334 334 
nealergici 709 56 0 765 765 
procenta ne ano    
matky rhinitiků 89,2 10,8    
matky nealergiků 92,7 7,3    

 

tab. 180   
soubory rhinitici nealergici 

ne 89,2 92,7 
ano 10,8 7,3 

celkem 334 765 
počet výskytů 298 709 
významnost 0,057   

 

starší sourozenci v domácnosti do 2 let      
tab. 181         
  0 1 2 3 více -1 celkem suma 
rhinitici 145 37 10 2 0 140 194 194 
nealergici 320 84 11 2 0 348 417 417 
procenta 0 1 2 3 více       
rhinitici 74,7 19,1 5,2 1,0 0,0       
nealergici 76,7 20,1 2,6 0,5 0,0       

 

tab. 182   
soubory rhinitici nealergici 
žádný 74,7 76,7 
ostatní 25,3 23,3 
celkem 194 417 

počet výskytů 145 320 
významnost 0,590   

 

tab. 183   
soubory rhinitici nealergici 

1 19,1 20,1 
ostatní 80,9 79,9 
celkem 194 417 

počet výskytů 37 84 
významnost 0,757   

 

tab. 184   
soubory rhinitici nealergici 

2 5,2 2,6 
ostatní 94,8 97,4 
celkem 194 417 

počet výskytů 10 11 
významnost 0,112   

 

tab. 185   
soubory rhinitici nealergici 
3 a více 1,0 0,5 
ostatní 99,0 99,5 
celkem 194 417 

počet výskytů 2 2 
významnost 0,432   

tab. 186   
soubory rhinitici nealergici 

alespoň jeden souro-
zenec 17,3 34,2 
ostatní 82,7 65,8 
celkem 284 284 

počet výskytů 49 97 
významnost 4,051E-06 ××× 
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mladší sourozenci v domácnosti do 2 let     
tab. 187         
  0 1 2 3 více -1 celkem suma 
rhinitici 116 108 25 7 6 72 262 262 
nealergici 249 274 83 14 13 132 633 633 
procenta 0 1 2 3 více       
rhinitici 44,3 41,2 9,5 2,7 2,3       
nealergici 39,3 43,3 13,1 2,2 2,1       

 

tab. 188   
soubory rhinitici nealergici 
žádný 44,3 39,3 
ostatní 55,7 60,7 
celkem 262 633 

počet výskytů 116 249 
významnost 0,171   

 

tab. 189   
soubory rhinitici nealergici 

1 41,2 43,3 
ostatní 58,8 56,7 
celkem 262 633 

počet výskytů 108 274 
významnost 0,570   

 

tab. 190   
soubory rhinitici nealergici 

2 9,5 13,1 
ostatní 90,5 86,9 
celkem 262 633 

počet výskytů 25 83 
významnost 0,136   

 

tab. 191   
soubory rhinitici nealergici 

3 2,7 2,2 
ostatní 97,3 97,8 
celkem 262 633 

počet výskytů 7 14 
významnost 0,679   

 

tab. 192   
soubory rhinitici nealergici 

více 2,3 2,1 
ostatní 97,7 97,9 
celkem 262 633 

počet výskytů 6 13 
významnost 0,823   

 

tab. 193   
soubory rhinitici nealergici 

alespoň je-
den 14,4 38,0 

ostatní 85,6 62,0 
celkem 1011 1011 

počet výskytů 146 384 
významnost 2,327E-33 ××× 

 


	ABSTRAKT
	ABSTRACT
	ÚVOD
	Teoretická část
	Podstata alergie
	I. typu – atopie ( anafylaktická reakce)
	II. typ – cytotoxická reakce
	III.typ – imunokomplexová reakce
	IV. typ -  pozdní přecitlivělost
	V. typ imunopatologická reakce

	Typy alergií
	polinóza = pylová alergie
	alergické astma (astma bronchiale)
	atopická dermatitida
	potravinové alergie
	léková alergie
	alergická reakce na hmyzí bodnutí
	oční alergické projevy
	anafylaxe
	sluneční alergie
	migréna
	potravinové alergie

	Alergeny
	vzdušné alergeny
	potravinové alergeny
	kontaktní alergeny
	pracovní alergeny
	zvířecí alergeny
	lékové alergeny

	Diagnostika alergií
	Prevence
	Léčba alergií
	Prevalence alergií v ČR
	Okolnosti ovlivňující vznik alergií
	porod
	kojení
	geografie
	probiotika
	hygienická hypotéza
	rodiče
	průběh těhotenství
	fyziologie a imunologie těhotenství
	komplikace v těhotenství
	léky v těhotenství
	paracetamol
	antibiotika

	kouření

	vaginální mikroflóra
	vliv členů domácnosti
	mikrobiální zátěž


	EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	Cíle diplomové práce
	Metody
	Použitý materiál
	Pracovní postup
	struktura dotazníků
	návratnost dotazníků
	zpracování dotazníků
	zpracování získaných údajů
	vyhodnocení dat


	VÝSLEDKY
	Pohlaví dítěte
	Rizikové těhotenství
	Váhový přírůstek matky v těhotenství
	Hmotnost před otěhotněním
	Horečnatá onemocnění v těhotenství
	Ekzém v těhotenství
	Urologický zánět v těhotenství
	„Gynekologický“ zánět v těhotenství
	Kontakt se zvířaty v těhotenství
	Kouření v těhotenství
	Antibiotika v těhotenství
	Paracetamol
	Zvracení v těhotenství
	Fyzická zátěž během těhotenství
	Výživa během těhotenství
	Měsíc narození a porodní zralost
	Délka těhotenství
	Porodní hmotnost
	Věk matky při porodu
	Pořadí porodu
	Císařský řez
	Počet sourozenců

	DISKUZE
	Hodnocené faktory
	Rizikové těhotenství
	Váhový přírůstek matky během těhotenství
	Hmotnost před otěhotněním
	Horečnaté onemocnění v těhotenství
	Ekzém v těhotenství
	Urologický zánět v těhotenství
	„Gynekologický“ zánět v těhotenství
	Kontakt se zvířaty v těhotenství
	Kouření v těhotenství
	Antibiotika v těhotenství
	Paracetamol v těhotenství
	Zvracení v těhotenství
	Fyzická zátěž v těhotenství
	Výživa v těhotenství
	Měsíc narození
	Délka těhotenství
	Porodní hmotnost
	Věk matky
	Pořadí porodu
	Císařský řez
	Počet sourozenců

	ZÁVĚR
	LITERATURA
	PŘÍLOHY

