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2 Úvod  
V posledních desetiletích došlo k výraznému nárůstu prevelance alergií 

především ve vyspělých státech. Možným vysvětlením tohoto fenoménu je 
tzv. hygienická hypotéza, která dává nárůst prevelance alergií do souvislosti 
s vyšším hygienickým standardem obyvatelstva těchto tzv. postindustriál-
ních států. Je tedy možné, že za nárůstem prevelance alergií stojí nedosta-
tečný kontakt populace s mikroby z prostředí. 
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3 Zadání – cíl práce 
Tato práce si klade za cíl, alespoň z části odpovědět na otázku, zda kon-

takt s infekčními agens v raném dětství posiluje imunitní systém jedince a 
tím jej chrání před manifestací alergie. Data potřebná ke zpracování této 
práce jsme získali z dotazníků. 
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4  Teoretická část 

4.1  The hygiene hypothesis (hygienická hypotéza) 

V současné době se často diskutuje problém nárůstu alergických projevů 
u obyvatelstva především vyspělejších tzv. postindustriálních států. Tímto 
fenoménem se zabývá také studie J. P. Strachana, publikovaná v roce 1989, 
v níž se autor pokoušel nalézt vysvětlení pro zvýšenou prevelanci senné 
rýmy u britské populace za posledních 30 let. Studoval epidemiologii senné 
rýmy u 17 414 britských dětí, narozených během března roku 1958, od je-
jich narození až do 23. roku života.  

Studii rozfázoval do tří období. První mezivýsledky informovaly o výskytu 
ekzematických projevů u dětí v prvním roce života a data byla získávána re-
trospektivně od rodičů tehdy sedmiletých dětí. Druhá fáze studie se týkala 
projevů senné rýmy či alergické rinitidy za uplynulých 12 měsíců u těchto 
dětí v 11. roce života, výsledky byly získány od rodičů. Poslední fáze se za-
měřovala na projevy senné rýmy za posledních 12 měsíců u dospělých ve 
23. roce života.  

Zjišťovali se souvislosti mezi 16 různými sociálními, environmentálními a 
prenatálními faktory a již zmiňovanými alergickými projevy.  Výsledky studie 
ukázaly, že během 11. a 23. roku života byl výskyt senné rýmy inverzně zá-
vislý na počtu dětí žijících ve společné domácnosti v 11. roce života dítěte, u 
jedenáctiletých dětí se tato asociace jevila jako významnější. Souvislost me-
zi výskytem ekzematických projevů v 1. roce života dítěte a počtem souro-
zenců se nepotvrdila. Ač se předpokládalo, že existují rozdíly ve výskytu 
alergických projevů mezi různými ekonomickými třídami obyvatelstva, což 
je dáváno do souvislosti s různým stupněm hygienických návyků, přístupem 
ke zdravotnické péči atd., tyto domněnky se touto studií nepotvrdily. Studie 
nepodpořila ani hypotézu, že zvýšený výskyt virových infekcí především re-
spiračního aparátu je jedním z projevů atopie.  

Získané výsledky vedly autora k vyslovení tzv. teorie hygieny. Tato teorie 
předpokládá, že zvýšený výskyt infekčních onemocnění u dětí se starším 
sourozencem funguje jako preventivní opatření proti manifestaci senné 
rýmy v pozdějším věku. Mladší ze sourozenců mají nižší prevelanci senné 
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rýmy díky tomu, že jim starší sourozenci zprostředkují dřívější kontakt 
s nejrůznějšími infekčními agens. (Strachan 1989) 

Výsledky Strachanovy teorie potvrdily i další studie. Řada autorů zkouma-
la vliv životních podmínek v dětství, potažmo tedy vystavení ne zcela zralé-
ho imunitního systému různým alergenům a infekčním agens z prostředí. 
Závěry Strachanovy teorie potvrdila např. i metaanalýza 27 studií, jíž se za-
bývali autoři K. Tse a A. A. Horner. Ti zkoumali souvislost mezi čtyřmi růz-
nými environmentálními faktory a rizikem alergií u dětí. K těmto faktorům 
patřilo soužití dítěte s domácími zvířaty, soužití s hospodářskými zvířaty, 
konzumace nepasterizovaného mléka a hladina endotoxinu v prachu do-
mácnosti, v níž dítě žilo. Metaanalýza byla prováděna s využitím všech do-
stupných relevantních zdrojů publikovaných mezi lety 1966 – 2008. Autoři 
pracovali nezávisle na sobě. Jako kritérium pro výskyt atopie byly brány ná-
sledující symptomy: chrapot, ekzém, alergická rinitida a konjunktivitida. Pro 
zkoumání vlivu soužití s domácím zvířetem bylo použito 27 studií, zanalyzo-
váním výsledků všech studií se zjistilo, že děti, žijící v domácnosti se zvíře-
tem, mají o 14 % nižší riziko výskytu alergií. Soužití, či spíše žití v blízkosti 
hospodářských zvířat snížilo riziko výskytu alergií o 42 %, data byla získána 
porovnáním výsledků 8 studií. Po zanalyzování 7 studií, zabývajících se sou-
vislostí mezi konzumací nepasterizovaného mléka v dětství a výskytem aler-
gií, bylo zjištěno, že konzumace nepasterizovaného mléka snižuje riziko 
alergických projevů o 32 %. Vyšší hladina endotoxinu v prachu domácností 
snížila riziko výskytu alergií o 10 %, pro meataanylýzu tohoto faktoru bylo 
použito 13 studií. Z výsledků metaanylýzy vyplývá, že vystavení dozrávající-
ho imunitního systému nespecifickým imunostimulantům v podobě např. 
bakterií přenášených při kontaktu se zvířaty, bakterií obsažených 
v nepasterizovaném mléce či vdechovaného endotoxinu má pozitivní vliv na 
vývoj imunitního systému a výrazně snižuje riziko alergických projevů 
v pozdějším věku. (Tse and Horner 2008)  

 Pro doplnění výsledků metaanalýzy je třeba definovat pojem endotoxin. 
Endotoxin je vysokomolekulární liposacharid, který je hlavní stavební slož-
kou buněčných stěn gramnegativních bakterií.  

Otázkou tedy zůstává, jakým mechanismem dochází k nárůstu prevelance 
alergických onemocnění, jež zřejmě souvisí s vyšším hygienickým standar-
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dem u obyvatelstva tzv. postindustriálních států. Odpověď na tuto otázku 
hledala řada autorů.  

4.2  TH1/TH2 buněčná odpověď 

T-buňky imunitního sytému dělíme na buňky cytotoxické a pomocné (T-
helper  = TH). Pomocné lymfocyty lze dále dělit do více skupin. První skupi-
nou jsou tzv. TH1 buňky, jež produkují řadu cytokinů, k nejvýznamnějším 
patří především interleukin 12 (IL-12) a interferon γ  (IFN γ). Druhou pak TH2 
buňky, které produkují především IL-4, IL-5, IL-6 a IL-10. Některé zdroje pak 
uvádí ještě další skupiny a sice TH0 lymfocyty, které produkují směs lymfo-
cytů obou předešlých skupin, dále pak lymfocyty TR1 a TH17 atd. Díky odliš-
né produkci cytokinů, podporují jednotlivé větve TH lymfocytů různé imu-
nitní děje. TH1 větev má především vliv na činnost monocytů, makrofágů a 
cytotoxických lymfocytů, čímž podněcuje imunitní systém k boji proti nitro-
buněčným parazitům a k nádorové rezistenci. TH2 větev podporuje činnost 
především B-lymfocytů, má tedy vliv na tvorbu protilátek např. proti extra-
celulárním parazitům. Alergická reakce atopického typu je pak způsobena 
dysregulací TH2 větve. Dochází k nadprodukci imunoglobulinu E (IgE) vůči 
alergenům a k eozinofilii, jelikož IL-5 funguje jako růstový faktor eozinofilů. 
(Jílek 2002), (Martinez and Holt 1999), (Hořejší and Bartůňková 2009) 

Jedním z možných vysvětlení hygienické hypotézy je pak dysbalance mezi 
TH1 a TH2 větví lymfocytů, způsobená nedostatečným mikrobiálním podně-
cováním vyvíjejícího se imunitního systému.  

Studie, zabývající se cytokinovou odpovědí na nejrůznější podněty (aler-
geny, nespecifické mitogeny), zaznamenaly rozdíly v reakcích u plodu bě-
hem prenatálního vývoje a novorozených dětí oproti starším dětem a do-
spělým. U dozrávajícího imunitního systému převažuje cytokinová odpověď 
charakteristická pro TH2 větev lymfocytů, zatímco imunitní systém starších 
dětí a dospělých reaguje spíše produkcí cytokinů TH1 větve. Toto pravidlo 
platí nezávisle na pozdější manifestaci atopie a vysvětluje se pomocí dvou 
různých teorií. Jedna tvrdí, že silná TH1 odpověď během prenatálního vývoje 
by mohla poškodit vyvíjející se plod. Druhá, která se jeví jako pravděpodob-
nější, popisuje inhibiční vliv látek produkovaných placentárními buňkami na 
vývoj TH1 větve. K těmto substancím patří IL-4, IL-10, prostaglandin 2 či pro-
gesteron. Výskyt atopické alergické reakce u jedince se pak vysvětluje sou-
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hrou genetických predispozic a nedostatečné stimulace dozrávajícího imu-
nitního systému. (Martinez and Holt 1999) 
 Jakým mechanismem tedy funguje stimulace dozrávajícího imunitního sys-
tému jako prevence proti vzniku atopické alergické reakce?  

Při prvotním setkání s antigenem, což je jakákoliv struktura, která není 
tělu vlastní, reagují s tímto antigenem jako první buněčné a humorální slož-
ky nespecifické čili vrozené imunity. Humorální složku zastupují komple-
ment, lektiny a další proteiny séra. Buňky schopné fagocytózy představují 
neutrofily, eozinofily, dendritické buňky a monocyty, které se vyskytují 
v krvi a po vycestování do tkání se přeměňují na makrofágy. Makrofágy po 
pohlcení cizorodého materiálu produkují řadu cytokinů, z nejvýznamnějších 
lze jmenovat IL-1, IL-12 a tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα). IL-12 je 
produkován i dendritickými buňkami a stimuluje diferenciaci nezralých T-
lymfocytů, které na svých površích nesou znaky CD4+ i CD8+, ve prospěch 
TH1 větve lymfocytů. Diferenciované TH1 lymfocyty produkují mimo jiného 
právě IL-12, čímž dále posilují TH1 odpověď.  Protektivně proti vývoji atopic-
ké alergické reakce tak působí především viry či jiné intracelulární mikroby, 
jelikož makrofágy pohlcují především vlastní, postapoptické buňky. Na roz-
díl od neutrofilů a bazofilů, které fagocytují především extracelulární pato-
geny. Pokud tedy geneticky predisponovaný dozrávající imunitní systém 
není dostatečně potencován mikrobiálními stimuly z okolí, nedojde ke zvra-
tu cytokinové odpovědi z TH2, jenž je dominantní u nevyzrálého imunitního 
systému, na TH1 cytokinovou odpověď, která charakterizuje dospělé jedince 
bez atopických obtíží, a dojde k rozvoji atopie. (Hertzen 1998), (Martinez 
and Holt 1999), (Hořejší and Bartůňková 2009) 

Bylo však zjištěno, že protekci proti rozvoji atopie poskytují pouze aktivně 
se replikující bakterie nikoliv jejich produkty či bakterie, které schopnost 
replikace ztratily. Pouze aktivně se replikující bakterie totiž podnítí makro-
fágy a dendritické buňky k tvorbě IL-12. Z tohoto důvodu není tedy vakcina-
ce považována za preventivní opatření proti rozvoji atopické reakce, což 
potvrdila např. i studie, která se zabývala souvislostmi mezi vakcinací BCG, 
prodělanou tuberkulózou a manifestací astmatických projevů u studentů 
střední školy v Tbilisi. Studie nenalezla žádnou statisticky významnou asoci-
aci mezi BCG vakcinací a prevelancí astmatu ani jiných alergických projevů. 
Na druhou stranu se zjistilo, že studenti, kteří prodělali tuberkulózu, měli 
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dvakrát nižší incidenci bronchiálního astmatu a dalších alergických projevů, 
což naprosto koresponduje s výše popsanými zjištěními. Některé studie sice 
zaznamenaly inverzní asociaci mezi BCG vakcinací a výskytem astmatu, je 
však nepravděpodobné, že by BCG vakcinace působila jako preventivní fak-
tor proti výskytu astmatických obtíží. (Hertzen 1998), (Omiadze, Telia et al. 
2006)  – abstrakt, (Arnoldussen, Linehan et al. 2011) – abstrakt, (El-Zein, 
Parent et al. 2010) 

 Jak již bylo uvedeno, při atopické alergické reakci reagují vůči antigenům 
z vnějšího prostředí především pomocné lymfocyty TH2 větve, které pro-
dukcí cytokinů a přímým mezibuněčným kontaktem stimulují B-lymfocyty 
k produkci protilátek. Cytokiny produkované TH2 lymfocyty působí inhibičně 
na diferenciaci TH1 lymfocytů z prekurzorových buněk. (Hořejší and Bartůň-
ková 2009) 

 V posledních desetiletích jsme svědky nárůstu prevelance atopických 
alergických reakcí, ale zároveň se zvyšuje prevelance autoimunitních one-
mocnění, což je v rozporu s výše popsaným vysvětlením Strachanovy hygie-
nické hypotézy. Souvislostí mezi atopickými alergickými projevy a autoimu-
nitními onemocněními se zabývala řada studií, výsledky se však různily.  

Některé z nich zaznamenaly inverzní vztah mezi manifestací autoimunit-
ního onemocnění a alergickými projevy. Jako příklad lze uvést studii, jíž se 
účastnilo 300 pacientů s revmatoidní artritidou a 300 tzv. kontrol, tedy lidí 
bez manifestace revmatoidní artritidy a bez přímého příbuzenského vztahu 
k nemocným. Studie byla vedena formou dotazníků a zaznamenala třikrát 
nižší prevelanci atopických alergických projevů u pacientů s revmatoidní 
artritidou oproti jedincům bez manifestace revmatoidní artritidy. U osmi 
pacientů s revmatoidní artritidou dokonce došlo k vymizení atopických pří-
znaků po manifestaci revmatoidní artritidy. K podobným výsledkům došly i 
další studie. (Hilliquin, Allanore et al. 2000), (Lindelof, Granath et al. 2009), 
(Olesen, Juul et al. 2001) - abstrakt 

Řada studií však přinesla výsledky naprosto opačné. Jako příklad uveďme 
kohortovou studii, která srovnávala data z finského registru narozených dětí 
s dalšími národními databázemi. Incidence astmatu u sedmiletých dětí 
s celiakií byla sedmkrát vyšší než kontrolní skupiny bez celiakie. Incidence 
astmatu u sedmiletých dětí s revmatoidní artritidou byla třikrát vyšší oproti 
kontrolní skupině. A incidence astmatu u sedmiletých dětí s diabetem melli-
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tem 1. typu byla 1,5 krát vyšší. Tyto výsledky se tedy rozchází s výše popsa-
ným vysvětlením Strachanovy teorie. A řada autorů považuje TH1/TH2 od-
pověď jako vysvětlení pro tzv. hygienickou hypotézu za příliš zjednoduše-
nou a dominantní roli ve vysvětlení Strachanovy teorie přisuzují spolupráci 
dendritických buněk s T-lymfocyty regulačními (Treg). 

Pro fakt, že TH1/TH2 odpověď je nedostatečná pro vysvětlení teorie hygi-
eny, hovoří i tzv. parazitický paradox. Je známo, že po invazi exoparazitické 
infekce do hostitelského organismu, reaguje imunitní systém hostitele pře-
devším produkcí IgE protilátek a eozinofilií. Je tedy aktivována především 
TH2 buněčná odpověď, která je charakteristická i pro atopické alergické re-
akce. I přes tento fakt však řada studií dokládá, že děti, které prodělaly pa-
rasitickou infekci, mají v pozdějších letech nižší incidenci atopických alergic-
kých obtíží. (Kero, Gissler et al. 2001), (Gale 2002) 

4.3  Spolupráce dendritických buněk a Treg lymfocytů 

Kooperace dendritických buněk a T-lymfocytů je dalším z možných vy-
světlení, proč změny environmentálních faktorů za poslední desetiletí způ-
sobily nárůst atopických alergických onemocnění i autoimunitních onemoc-
nění, při nichž jsou aktivovány jiné imunitní mechanismy.  

Dendritické buňky jsou antigen prezentující buňky, které fungují jako tzv. 
první obrana těla. Na svém povrchu nesou tzv. Toll-like receptory, které re-
agují s molekulárními sekvencemi na povrchu těla mikrobů. Nezralé formy 
dendritických buněk putují krevním a lymfatickým řečištěm, pohlcují vlastní 
postapoptické buňky, které ve fagolysozomech lyzují. Část lyzovaného ma-
teriálu se dostane do endoplazmatického retikula, kde jej zachytí molekuly 
II. třídy hlavního histokompatibilního systému. Ty pak předkládají štěpy an-
tigenů z lyzovaných buněk ve svých žlábcích. T-lymfocyty, které reagují 
s autoantigeny prezentovanými tímto způsobem na povrchu dendritických 
buněk, jsou poté utlumeny či se přemění na tzv. lymfocyty regulační. Pokud 
ovšem dojde k obsazení Toll-like receptorů, přemění se nezralé dendritické 
buňky na aktivovanou formu, ta ztrácí schopnost fagocytovat. Aktivované 
dendritické buňky poté pomocí produkce cytokinů a přímým kontaktem 
prostřednictvím adhezivních molekul umožní diferenciace nezralých T-
lymfocytů.  Po dozrání navíc dendritické buňky na svém povrchu exprimují 
chemokinové receptory CCR7, které jim umožňují migrovat na místo potře-
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by.  Kromě výše popsaných tzv. myeloidních dendritických buněk, které ne-
sou povrchový znak CD8a+, existují ještě tzv. plazmacytoidní dendritické 
buňky, nesoucí povrchový znak Cd8a, které hrají důležitou roli v obranných 
mechanismech zaměřených proti virům. Tento typ dendritických buněk po 
kontaktu s viry produkuje interferon α, který umožňuje aktivaci NK buněk. 
(Jílek 2002), (Hořejší and Bartůňková 2009), (Gale 2002), (Oertli, Sundquist 
et al. 2012) 

Jako Treg označujeme lymfocyty supresorové čili tlumivé, které prostřed-
nictvím produkce cytokinů či přímým kontaktem pomocí adhezivních mole-
kul potlačují aktivitu buněk imunitního systému, především pak T-lymfocytů 
či dendritických buněk, čímž pomáhají zachovat homeostázu a předcházet 
vzniku autoimunitních onemocnění. Supresorové T-lymfocyty dále dělíme 
na přirozené regulační, která nesou povrchové znaky CD4+ a indukované 
regulační. Přirozené regulační T-lymfocyty vznikají v thymu a jejich diferen-
ciace z nezralých prekurzorových buněk probíhá pod vlivem IL-2. Exprimují 
transkripční faktor FoxP3, který umožňuje regulaci transkripce DNA. Indu-
kované regulační T-lymfocyty vznikají na periferii a díky produkci cytokinů 
jsou schopny přeměnit jiné T-lymfocyty na sobě podobné. Tato schopnost 
se označuje jako tzv. injekční tolerance. (Hořejší and Bartůňková 2009) 

Jakým mechanismem tedy opakované infekce v dětství přispívají 
k protekci proti výskytu atopických alergických obtíží? Odpověď na tuto 
otázku není zcela jednotná. Jak již bylo uvedeno, přímý kontakt dendritic-
kých buněk s T-lymfocyty spolu s produkcí cytokinů, pomáhá zachovat tole-
ranci organismu vůči vlastním antigenům a zároveň opakované infekce 
v dětství vedou k podpoře TH1 buněčné odpovědi na úkor TH2 buněčné od-
povědi. Děje se tak pravděpodobně z toho důvodu, že dendritické buňky se 
po opětovném setkání s mikroby mění na tzv. DCreg buňky, které podporují 
TH1 buněčnou odpověď. Děje se tak zřejmě kombinací několika mechanis-
mů.  

První z nich předpokládá apoptózu TH2 buněk. Bylo prokázáno, že někte-
ré dendritické buňky s povrchovými znaky Cd8a+ exprimují na svém povrchu 
vyšší množství molekul Fas-L. Zralé lymfocyty nesou na svém povrchu znak 
CD98, tzv. molekulu Fas. Pokud dojde k interakci molekuly Fas na povrchu 
aktivovaných TH2 buněk s jejím protějškem tedy molekulou Fas-L na po-
vrchu dendritických buněk, páchají TH2 buňky apoptózu. 
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Dalším možným mechanismem je indukce vývoje Treg  prostřednictvím 
DCreg. DCreg produkují cytokiny např. IL-10 či transformační růstový faktor β 
(TGF-β), dále pak enzymy a kostimulační povrchové znaky. Tyto substance a 
povrchové znaky umožňují diferenciaci a proliferaci Treg, které potlačují ne-
žádoucí imunitní reakce. Enzymy produkované dendritickými buňkami za-
stupuje indolamin-2,3-dioxygenáza. Tento enzym metabolizuje esenciální 
aminokyselinu tryptofan, což je nezbytné pro správnou diferenciaci a pro-
liferaci supresorových T-lymfocytů. Z kostimlučních růstových faktorů se 
uvádí cytotoxický s T-lymfocyty asociovaný antigen-4.  

Jako poslední z možných mechanismů, jimiž Dreg přispívají k potlačení ne-
žádoucích atopických reakcí, lze uvést tzv. anergii čili hyposenzitivizaci TH2 
buněk. Po kontaktu s nezralými dendritickými buňkami v prostředí IL-10 či 
TGF-β se T-lymfocyty stávají hyposenzitivní k antigenům z vnitřního i vnější-
ho prostředí a získávají schopnost produkce IL-10 a TGF-β, čímž působí 
supresivně na další T-lymfocyty, tentokráte již bez nutnosti kontaktu 
s dendritickými buňkami. (Yang and Gao 2011), (Jílek 2002), (Hořejší and 
Bartůňková 2009) 

4.4  Vliv genetické predispozice 

Skutečnost, zda u jedince dojde k rozvoji atopické alergické reakce, je 
podmíněna souhrou environmentálních faktorů, které na jeho organismus 
působí již od prenatálního vývoje, a genetických predispozic. Byl odhalen 
například polymorfismus v genech, kódujících receptory pro liposacharidy 
na antigen prezentujících buňkách. Při testování polymorfismu genů pro 
receptor CD14, tedy genů, které kódují jednu z hlavních komponent recep-
toru pro endotoxin, se zjistilo, že na pozici 159 od promotoru může být za-
stoupena alela C či T. U jedinců nacházíme tedy 4 možné kombinace alel: 
CC, CT, TC a TT. U jedinců s homozygotní kombinací alel TT byla zjištěna vyš-
ší hladina rozpustné formy receptoru CD14. Byla rovněž zaznamenána pozi-
tivní korelace mezi výskytem T alely a zvýšenou expresí CD14 na povrchu 
antigen prezentujících buněk. U nositelů homozygotní kombinace alel TT 
v tomto úseku genu byly naměřeny nižší hodnoty protilátek IgE v séru.  Ač 
některé jiné výzkumy tato zjištění nepotvrdily, předpokládá se, že alespoň u 
některých populací polymorfismus v genech pro CD14, který zvyšuje expresi 
molekul CD14, může vést ke snížení hladiny IgE v séru. Což se vysvětluje 
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tím, že pokud dojde k interakci mikrobiálních struktur s receptory, v tomto 
případě tedy k interakci endotoxinu gramnegativních bakterií s molekulou 
CD14, produkují antigen prezentující buňky IL-12. Role tohoto cytokinu 
v hygienické hypotéze byla diskutována již výše. Genetický polymorfismus 
vedoucí ke zvýšené expresi molekul CD14 tedy zvyšuje pravděpodobnost 
interakce a tím vede i k vyšší produkci IL-12 oproti jedincům s jinou kombi-
nací alel. (Martinez 2001) 

Jako geneticky výhodné se ukázaly některé deleční mutace  v genech kó-
dujících extracelulární doménu TLR-4. U nosičů těchto genetických mutací 
byla zaznamenána nižší pravděpodobnost výskytu astmatu.  

Byly zkoumány též polymorfismy v genech pro intracelulární liposachari-
dové receptory rodiny NOD1/APAF1. Tyto geny obsahuji doménu CARD15 , 
která umožňuje regulovat apoptózu antigen prezentujících buněk a rovněž 
hraje roli při aktivaci nukleárního faktoru κB (NF-κB), který je složen 
z několika transkripčních faktorů. NF-κB je v cytoplazmě vázán na inhibiční 
molekulu. Některé podněty vedou ovšem k degradaci této inhibiční moleku-
ly, což má za následek přestup NF-κB do jádra a spuštění dalších signálních 
drah, které vedou k transkripci některých regulačních genů. Výzkumy pro-
kázaly, že některé polymorfismy v doméně CARD15 mají za následek vyšší 
výskyt atopických alergických projevů u nosičů těchto polymorfismů. Děje 
se tak zřejmě proto, že jejich antigen prezentující buňky nereagují adekvát-
ně na bakteriální stimuly. (Kabesch and Lauener 2004), (Ogura, Inohara et 
al. 2001) 

Do jaké míry se tedy na rozvoji atopických alergických reakcí podílejí ge-
netické predispozice a do jaké míry environmentální faktory, bylo zkoumá-
no na hlodavcích. Myši vzaté z volné přírody, avšak chované 
v laboratorních, tedy bezmikrobních podmínkách, vykazovaly větší podob-
nost v hladinách imunoglobulinů s laboratorními myšmi oproti těm volně 
žijícím. Tento fakt poukazuje na to, že větší váhu by mohly mít faktory pro-
středí. Limitujícím faktorem této studie je však malý počet zkoumaných ob-
jektů, tedy takto z přírody vzatých myší. (Devalapalli, Lesher et al. 2006) 

4.5  Vliv střevní mikroflóry  

Jak již bylo uvedeno, vystavení dozrávajícího imunitního systému mikro-
biální zátěži zřejmě tedy vede již uvedenými mechanismy k posílení TH1 bu-
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něčné odpovědi vůči běžným antigenům. Má však také vliv na zmíněné děje 
způsob, jakým se mikroby dostávají do kontaktu s imunitními mechanismy? 
Předpoklad, že respirační infekce působí preventivně vůči astmatu, zatímco 
infekce přenášené orofekální cestou brání vzniku potravinových alergií, byl 
mnohými studiemi překonán. Výskyt eozinofilních zánětlivých projevů 
střevní mukózy u jedinců s astmatem a jinými atopickými obtížemi poukazu-
je na vzájemnou provázanost imunitních dějů v rámci celého organismu. 

Zdá se dokonce, že podstatnější roli v prevenci proti výskytu atopie hraje 
orofekální způsob přenosu mikrobů. Některé studie zaznamenaly inverzní 
vztah mezi atopickými alergickými projevy a markery infekcí přenášených 
orofekální cestou, zatímco stejný vztah mezi atopiemi a markery infekcí 
přenášených vzdušnou cestou nepotvrdily. Navíc se předpokládá, že se vět-
šina částic a mikroorganismů po nasednutí na sliznice orofaryngu dostane 
do gastrointestinálního traktu, pouze menšina je vdechnuta. Tato skuteč-
nost je navíc u dětí podpořena tím, že jejich dýchací cesty jsou v poměru ke 
zbytku těla užší proti dospělým jedincům. (Matricardi and Bonini 2000), 
(Matricardi, Rosmini et al. 2000) 

Mnohé studie zaznamenaly rozdíly mezi střevní mikroflórou alergiků a 
nealergiků. Studie, která porovnávala vzorky stolice 27 estonských dětí s 29 
švédskými dětmi ve věku jednoho roku, přinesla tyto výsledky. U eston-
ských dětí nacházíme větší zastoupení Laktobacilů a Eubakterií, zatímco v 
mikroflóře švédských dětí je větší zastoupení Clostridií konkrétně pak 
Clostridia difficile. Estonsko bylo vybráno jako příklad státu s nižší prevelancí 
alergických onemocnění, zatímco Švédsko zastupovalo státy s vyšší preve-
lancí alergie. Při porovnání výsledků této studie s jinými dospěli autoři ke 
zjištění, že zastoupení mikroorganismů v mikroflóře dětí z Estonska je po-
dobné, jako tomu bylo u evropských dětí na pomezí šedesátých a sedmde-
sátých let dvacátého století. Zvýšením hygienických standardů vyspělejších 
států, potažmo tedy eliminací mikrobiální záteže, došlo zřejmě u obyvatel 
těchto států ke změnám ve složení střevní mikroflóry, což mohlo vyústit ve 
zvýšenou prevelanci atopických alergických projevů. (Sepp, Julge et al. 
1997) 

Jakým mechanismem tedy střevní mikroflóra ovlivňuje imunitní reakce 
organismu? Mikroby, kteří se dostanou do gastrointestinálního traktu, na-
sedají na střevní epitel a translokují  do gastrointestinální lymfatické tkáně 
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(GALT), kde reagují s antigen prezentujícími buňkami. Translokace přes epi-
teliální bariéry jsou ovšem schopny pouze enterobakterie v čele 
s Escherichií coli, Laktobacily a Stafylokoky, nikoliv obligátní anaerobové, 
mezi které patří právě Clostrídie. Imunitní systém je tedy více trénován u 
jedinců s vyšším výskytem Laktobacilů a enterobakterií. 

Zbývá tedy ještě vysvětlit, proč u populací vyspělejších států dochází ke 
změnám mikroflóry oproti stavu v minulých desetiletích. Vlivem snížené 
mikrobiální zátěže dochází ke kolonizaci střeva dítěte enterobakteriemi 
později, než tomu bylo u předešlých generací. Naproti tomu Clostrídie, kte-
ré vytváří spory, spíše přežijí v nemocničních podmínkách než enterobakte-
rie, tím pádem snadněji kolonizují střevo dítěte. Ve střevech se založí kolo-
nie Clostridií, které později znesnadňují kolonizaci enterobakterií. Entero-
bakterie již nedosahují takového počtu a rozmanitosti ve střevech, jak by 
bylo žádoucí pro dostatečný trénink imunitního systému. Navíc je translo-
kace umožněna jen u vyvíjejícího se imunitního systému. Po té, co dojde 
k vývoji specifických imunitních dějů, jsou bakterie obaleny protilátkami 
IgA, což translokaci znemožňuje. Uvádí se také, že Clostridium difficile pro-
dukuje toxiny, které narušují orální toleranci. (Wold 1998)  
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5 Experimentální část 

5.1 Metody 

Při vypracovávání této diplomové práce jsme vycházeli z dotazníku, který 
byl vytvořen v rámci Katedry biologických a lékařských věd pod vedením 
PharmDr. Petra Jílka, CSc. ve spolupráci se studenty. Dotazník byl strukturo-
ván do několika okruhů dle typu otázek. Tato práce se zabývá otázkami, 
které nám umožnily posoudit vliv prodělaných onemocnění v dětství na vý-
skyt alergií u dětí. Otázky dotazníky byly sestaveny na základě vědeckých 
poznatků publikovaných v literatuře. 

5.2 Použitý materiál a pomůcky 

Dotazníky zaslané školám společně s doprovodným dopisem 
 
Počítač  

- program Microsoft Word 
- program Microsoft Excel  
- program Fine Reader v. 4 
- citační program EndNote 

 
Scaner HP 8270 

 
Tiskárna OKI C301 dn 

 
USB disky 

5.3 Pracovní postup 

5.3.1 Tvorba dotazníku 
Dotazník byl vytvořen již v předchozích letech, na formulaci otázek jsem 

se sama nepodílela. Cílem mé práce, jakožto i práce ostatních studentů, 
kteří se věnovali jiným částem tohoto dotazníku, bylo zjistit vliv jednotlivých 
faktorů (v mém případě onemocnění v dětském věku) na výskyt alergií. Prá-
ce jiných studentů se zabývali souvislostí mezi alergiemi u dětí a např. prů-
během těhotenství, kojením, užíváním léků, vlivem prostředí, ve kterém 
dítě vyrůstalo atd. 
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5.3.2 Struktura 
Dotazník byl strukturován dle jednotlivých témat otázek. Na straně první 

čili úvodní nalezneme informaci pro rodiče (matku), v níž rodičům vysvětlu-
jeme, k čemu se získaná data použijí, a dále pak návod pro vyplnění. Na 
otázky rodiče odpovídali výběrem z několika možných odpovědí, které se 
zdáli být nejpravděpodobnější, eventuelně měli rodiče možnost odpověď 
vypsat. Většina otázek dělila dětství do čtyř období (1. rok, 2. až 3. rok, 4. až 
5. rok, 6. rok až dosud). Na každou podotázku se odpovídalo zvlášť. Pro lepší 
pochopitelnost byly k daným okruhům otázek připojeny vysvětlující komen-
táře. Získaná data se zpracovávala souhrnně, čímž se respondentům zaruči-
la anonymita. 

V prvním okruhu otázek nás zajímalo pohlaví dítěte, rok a měsíc narození, 
výška a hmotnost, údaje o současném a předchozích bydlištích, což nám 
posloužilo k charakterizaci prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo. 

V druhém okruhu otázek jsme se ptali na zdravotní stav dítěte, léčbu, 
kterou prodělalo, zdravotní stav jeho pokrevních příbuzných a to, zda rodiče 
považují dítě za alergika. Tyto informace nám pomohly rozřadit děti do sku-
piny alergiků či nealergiků.  

Třetí okruh otázek se týkal těhotenství a kojení. Ptali jsme se na výživu 
matky během těhotenství, užívání léků, náladu matky během těhotenství, 
hmotnost matky před otěhotněním a jak se jí váha v těhotenství změnila a 
na to, zda se nejednalo o těhotenství rizikové. Zajímali nás i okolnosti poro-
du. Konkrétně pak o kolikátý porod matky se jednalo, ptali jsme se na 
hmotnost dítěte při narození, zda proběhl porod císařským řezem a kdy 
proběhl první kontakt s dítětem.  

Čtvrtý okruh otázek se zaměřoval na výživu dítěte po narození a v poz-
dějším věku. Zjišťovali jsme, jak dlouho matka kojila, zda a jak často dítě 
konzumovalo mléčné výrobky, smažená a instantní jídla, maso, uzeniny, 
med a arašídy.  

Pátý okruh otázek, který se stal hlavním podkladem pro vypracování této 
práce, řešil onemocnění v dětství a dále pak užívání antibiotik. 

V šestém okruhu otázek jsme sledovali prostředí, ve kterém dítě vyrůsta-
lo. Ptali jsme se na to, kdo dítě vychovával a zda bylo dítě v kontaktu s do-
mácími či hospodářskými zvířaty.  
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Sedmý okruh otázek byl zaměřen na vliv hygienických návyků na výskyt 
alergií. V otázkách rodiče odpovídali na to, pod jakou přikrývkou dítě spalo, 
jaký typ povrchů podlah v domácnosti převládal a jak byl povrch podlah 
udržován. 

5.3.3 Distribuce  a návratnost dotazníků 
Rozeslali jsme 2793 dotazníků, na něž odpovídali rodiče dvanáctiletých 

dětí. Dotazníky jsme distribuovali do 69 základních škol po celé České re-
publice. Nazpět se vrátilo 1697 dotazníků, návratnost tedy dosáhla 61 %. 

5.3.4 Zpracování 
Pro snadnou identifikaci byl každý dotazník označen šestimístným číslem, 

stránky dotazníku byly číslovány. Navrácené dotazníky se třídily dle jednot-
livých stran, ty se skenovaly pomocí programu Fine Reader a pomocí šablo-
ny (nevyplněný dotazník bez šestimístného kódy) jsme určili, ve kterých 
místech má probíhat sčítání křížků (zaškrtnuté odpovědi). 

Data jsme převedli do programu Microsoft Excel, jednotlivým odpovědím 
byly přiděleny číselné odpovědi. Pomocí filtrů v programu Microsoft Excel 
jsme mohli s odpověďmi dále pracovat. 

Pro rozdělení do skupiny alergiků či nealergiků bylo nutno tyto skupiny 
blíže definovat. 
Alergik – pro zařazení do této skupiny musely být současně splněn tyto 
podmínky: 
1) rodiče uvedli alespoň jeden z příznaků alergie ve věku od 2 let dosud; 
2) dítě bylo kvůli příznakům alergie léčeno; 
3) dítě kvůli příznakům alergie, resp. kvůli léčbě, navštěvovalo alergolo-
ga nebo pediatra. 
Uvedené tři podmínky splňovalo 420 probandů. 
Nealergik  – pro zařazení do této skupiny nesměla být žádná kladná odpo-
věď v podmínkách definujících alergika. Do skupiny nealergiků jsme takto 
zařadili 774 probandů. 
Probandů, kteří nesplňovali kriteria pro klasifikaci alergik/nealergik bylo 
503, s jejich údaji jsme dále nepracovali. 

Pro grafy, ve kterých jsme zjišťovali, co dítě postihlo dříve, jestli zkouma-
né onemocnění či alergické obtíže, jsme děti rozdělili do dvou skupin. Do 
první jsme zařadili děti, které dané onemocnění v 1. roce života prodělaly, 
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do druhé pak děti, které v 1. roce dané onemocnění neprodělaly. Probandy, 
kteří na otázku, kolikrát či zda dané onemocnění prodělali v 1. roce života, 
odpověděli nevím, případně neopověděli vůbec, do statistik nezahrnujeme. 
U každé z těchto skupin jsme zjišťovali, kolik jedinců uvádí v pozdějším věku 
(po 1. roce života) alergické obtíže. Abychom zjistili, zda prodělání zkouma-
ného onemocnění působilo jako projektivní či rizikový faktor pro rozvoj 
alergických obtíží, nezařadili jsme do statistik děti, které uvádí alergické ob-
tíže již v 1. roce života. 

Zjišťovali jsme také, kolik děti uvádí v 1. roce života zároveň dané one-
mocnění a alergické obtíže, abychom si ověřili, zda onemocnění u dítěte 
nevyskytlo pravděpodobně v důsledku porušených imunitních mechanismů. 

 

5.3.5 Vyhodnocení získaných dat 
Pro zjištění statistické významností jsme používali chí-kvadrát test závis-

losti dvou kvalitativních znaků (Klemera, 1997). Tento test byl vytvořen opět 
v programu Microsoft Excel pomocí následujícího vzorce: 
χ2 = [(ad – bc) / (nA + nB)]2 . (1/a0 + 1/b0 + 1/c0 + 1/d0)  
a = kA. . . počet výskytu sledovaného znaku A 
b = kB. . . počet výskytu sledovaného znaku B 
nA, nB. . . počet pokusů náhodného jevu A, B 
c = nA – kA 
d = nB – kB 
a0 = (kA + kB) . nA / (nA + nB) 
b0 = a + b - a0 
c0 = nA – a0 
d0 = nB – b0 

Aby byl rozdíl mezi dvěma kvalitativními znaky pro nás statisticky významný 
se spolehlivostí p, musela být splněna tato nerovnost: 
χ2>χ2p   
 
Čím nižší pak byla hodnota p, tím byl sledovaný jev statisticky významnější. 
Pro přehlednost jsme zvolili tři stupně významnosti, které jsme znázornili 
v tabulkách a grafech pomocí hvězdiček: 
p ≤ 0,05  * 
p ≤ 0,01  ** 
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p ≤ 0,001 *** 
Z hodnot získaných z chí-kvadrát testu jsme vytvořili v programu Micro-

soft Excel grafy, které jsme vložili do programu Microsoft Word, v němž 
jsme i zpracovávali tuto diplomovou práci.  
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6 Výsledky 
6.1 Vliv prodělaného zánětu středního ucha 

V této otázce jsme se zaobírali tím, kolik zánětů středního ucha dítě pro-
dělalo v jednotlivých etapách života. Na otázku, která zjišťovala, kolikrát 
ročně dítě s danou nemocí stonalo (v tomto případě se zánětem středního 
ucha), rodiče dětí odpovídali jednou z možných odpovědí: nestonalo, 1 krát 
ročně, 2 krát ročně, 3 a vícekrát a nevím, nemohu si vzpomenout. Ty dotaz-
níky, v nichž rodiče uvedli, možnost nevím, nemohu si vzpomenout, do sta-
tistik nezapočítáváme. Všechna procenta v grafech jsou uvedena po zao-
krouhlení na 1 desetinné místo. 

 
Graf 6.1.a  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů středního ucha u alergiků a nealergiků 
v 1. roce života 
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Graf 6.1.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů středního ucha u alergiků a nealergiků 
ve 2-3. roce života 

 
 

Graf 6.1.c  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů středního ucha u alergiků a nealergiků 
ve 4-5. roce života 
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Graf 6.1.d 
 Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů středního ucha u alergiků a nealergiků 
v 6. roce života až dosud 

 

Jak již bylo uvedeno, kontakt s environmentálními faktory prostředí, po-
tažmo tedy s mikrobiálními agens, je nejdůležitější v raném dětství, kdy do-
chází k vývoji imunitního systému jedince. Proto jsme se dále zaměřili na 
výskyt alergických projevů v pozdějším věku (po 1. roce života) u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha. Do 
statistiky byli započítáni pouze ti jedinci, kteří neuvádí žádný alergický pro-
jev v 1. roce života. Mezi alergické příznaky jsme zařadili celoroční rýmu, 
rýmu sezónní (sennou) – ne z nachlazení, dráždivý kašel bez vykašlávání, 
kopřivku a svědění, ekzém, astma (dušnost), alergii na léky a jiné alergie.  
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Graf 6.1.e  
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha 

 

Dále jsme zjišťovali četnost alergických projevů u jedinců v 1. roce života 
v závisloti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha. 

 
 Graf 6.1.f  
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha 
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6.2  Vliv prodělaného zánětu obličejových dutin 

V této části dotazníku jsme se zaměřili na to, kolik zánětů obličejových 
dutin děti prodělali v jednotlivých obdobích života. Limitujícím faktorem je  
malá četnost tohoto onemocnění. 

 
Graf 6.2.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů obličejových dutinu alergiků a nealer-
giků v 1. roce života 
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Graf 6.2.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů obličejových dutinu alergiků a nealer-
giků ve 2-3. roce života 

 
 
Graf 6.2.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů obličejových dutinu alergiků a nealer-
giků ve 4-5. roce života 
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Graf 6.2.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů obličejových dutin u alergiků a nealer-
giků v 6. roce života dítěte až dosud 

 

Dále jsme zaměřili na výskyt alergických projevů v pozdějším věku u je-
dinců v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových 
dutin. 
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Graf 6.2.e  
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin 

 
 
Graf 6.2.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin 
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6.3   Vliv prodělaného zánětu nosohltanu a rýmy  

V další otázce jsme sledovali četnost zánětů nosohltanu a rýmy u dětí v 
různých věkových obdobích. U alergiků pozorujeme významnější vyšší vý-
skyt těchto příznaků a to ve všech věkových obdobích. 

 
Graf 6.3.a  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů nosohltanu a rýmy u alergiků a nealer-
giků v 1. roce života 
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Graf 6.3.b  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů nosohltanu a rýmy u alergiků a nealer-
giků ve 2. roce života 

 
 
Graf 6.3.c  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů nosohltanu a rýmy u alergiků a nealer-
giků ve 4-5. roce života 
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Graf 6.3.d  
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů nosohltanu a rýmy u alergiků a nealer-
giků v 6. roce života až dosud 

 

Nezjistili jsme žádné významné rozdíly v alergických projevech 
v pozdějším věku mezi jedinci, kteří prodělali v 1. roce života a mezi těmi, 
kteří ji neprodělali. 
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Graf 6.3.e   
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu 

 

Po podrobnějším statistickém zpracování jsme došli k závěru, že jedinci, 
kteří v  1. roce života prodělali zánět nosohltanu či rýmy, se častěji potýkali 
s alergickými projevy v 1. roce života. 
 
Graf 6.3.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu 
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6.4  Vliv prodělaného zánětu průdušek 

V této části dotazníku jsme zjišťovali četnost prodělaného zánětu průdu-
šek u alergiků a nealergiků v různých věkových obdobích. Z výsledků může-
me říci, že alergici prodělali významně více zánětů průdušek a to ve všech 
věkových obdobích. 
 
Graf 6.4.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů průdušek u alergiků a nealergiků v 1. 
roce života. 
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Graf 6.4.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů průdušek u alergiků a nealergiků ve 2-
3. roce života 

 

Graf 6.4.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů průdušek u alergiků a nealergiků ve 4-
5. roce života 
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Graf 6.4.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů průdušek u alergiků a nealergiků v 6. 
roce života až dosud 

 

Při podrobnějším rozboru dat jsme zjistili, že jedinci, kteří prodělali v 1. 
roce života zánět průdušek v pozdějším věku významně častěji uváděli aler-
gické obtíže. 
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Graf 6.4.e  
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek 

 

Zjistili jsme také, že jedinci, kteří prodělali v 1. roce života zánět 
průdušek, současně v 1. roce života uvádějí významně vyšší výskyt 
alergických projevů.  

Graf 6.4.f  
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek 
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6.5  Vliv zápalu plic 

V této otázce jsme zkoumali četnost prodělaných zápalů plic u alergiků a 
nealergiků v různých obdobích života. Dle našich výsledků alergici prodělali 
významně více zánětů ve 2-3. roce života a v 6. roce života až dosud. Limitu-
jícím faktorem je však malá frekvence tohoto onemocnění. 

 
Graf 6.5.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných zápalů plic u alergiků a nealergiků v 1. roce 
života 
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Graf 6.5.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných zápalů plic u alergiků a nealergiků ve 2-3. roce 
života 

 
 
Graf 6.5.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných zápalů plic u alergiků a nealergiků ve 4-5. roce 
života 

 
 



 
 

42 
 

Graf 6.5.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných zápalů plic u alergiků a nealergiků v 6. roce 
života až dosud 

 

Při dalším rozboru dat jsme nezjistili žádné rozdíly v alergických proje-
vech v pozdějším věku či 1. roce života u jedinců, kteří prodělali v 1. roce 
zápal plic a mezi těmi, kteří zápal plic v 1. roce života neuvedli. 
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Graf 6.5.e  
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zápal plic 

 
 
Graf 6.5.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zápal plic 
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6.6  Vliv prodělaných chřipkových onemocnění a virózy 
s horečkou 

V této otázce jsme se zaměřili na to, jaké jsou rozdíly v prodělaných 
chřipkách a viróz s horečkou mezi alergiky a nealergiky v různých věkových 
obdobích. Zjistili jsme, že alergici prodělali více chřipek i viróz s horečkou a 
to ve všech věkových obdobích.  
 
Graf 6.6.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných chřipek a viróz s horečkou u alergiků a nealer-
giků v 1. roce života 
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Graf 6.6.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných chřipek a viróz s horečkou u alergiků a nealer-
giků ve 2-3. roce života 

 
 
Graf 6.6.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných chřipek a viróz s horečkou u alergiků a nealer-
giků ve 4-5. roce života 

 



 
 

46 
 

Graf 6.6.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných chřipek a viróz s horečkou u alergiků a nealer-
giků v 6. roce života až dosud 

 

Při dalším zkoumání jsme nezjistili žádné rozdíly v alergických projevech 
v pozdějším věku mezi těmi, kteří v 1. roce života prodělali chřipku či virózu 
s horečkami a mezi jedinci, kteří tyto obtíže neuvedli. Avšak prokázali jsme, 
že jedinci, kteří proděli chřipku či virózu s horečkou v 1. roce života častěji 
uváděli v 1. roce života také alergické obtíže.  
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Graf 6.6.e  
 Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami 

 

Graf 6.6.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami 
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6.7   Vliv prodělaných průjmových onemocnění 

V dotazníku jsme zjišťovali, kolik epizod průjmů trvajících déle než 2 dny 
dítě prodělalo v jednotlivých obdobích života. Po statistickém zpracování 
výsledků jsme zjistili, že výskyt průjmových epizod delších než dny byl vý-
znamně větší u alergických dětí především v prvních pěti letech života.  

 
Graf 6.7.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných průjmových epizod delších než 2 dny u alergi-
ků a nealergiků v 1. roce života 
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Graf 6.7.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných průjmových epizod delších než 2 dny u alergi-
ků a nealergiků v 2-3. roce života 

 
 

Graf 6.7.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných průjmových epizod delších než 2 dny u alergi-
ků a nealergiků ve 4-5. roce života 
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Graf 6.7.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných průjmových epizod delších než 2 dny u alergi-
ků a nealergiků v 6. roce života až dosud 

 

Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v alergických projevech 
v pozdějším věku mezi jedinci, kteří prodělali průjmovou epizodu v 1. roce 
života a mezi těmi, kteří ji neprodělali. 
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Graf 6.7.e 
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života průjmovou epizodu trvající alespoň 2 dny 

 

Při dalším rozboru dat jsme však zjistili, že jedinci, kteří uvádí v 1. roce 
alespoň jednu průjmovou epizodu delší než 2 dny, častěji trpěli alespoň 
jedním alergickým příznakem v 1. roce života. 

Graf 6.7.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda 
prodělali v 1. roce života průjmovou epizodu delší než 2 dny 
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6.8  Vliv zánětu močových cest  

V této otázce jsme zjišťovali, zda jsou nějaké rozdíly v četnosti proděla-
ných zánětů močových cest v jednotlivých časových obdobích mezi alergiky 
a nealergiky. Dle našich výsledků alergici prodělali významně více zánětů 
močových cest v období od 6. roku života až dosud. Limitujícím faktorem je 
však malá frekvence tohoto onemocnění především v prvních třech letech 
života. 
 
Graf 6.8.a 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů močových cest u alergiků a nealergiků 
v 1. roce života 
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Graf 6.8.b 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů močových cest u alergiků a nealergiků 
v 2-3. roce života 

 
 
Graf 6.8.c 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů močových cest u alergiků a nealergiků 
ve 4-5. roce života 
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Graf 6.8.d 
Rozdíl v četnosti prodělaných zánětů močových cest u alergiků a nealergiků 
v 6. roce života až dosud 

 

Při podrobnějším zkoumání jsme nezjistili žádnou významnou asociaci 
mezi proděláním zánětu močových cest v 1. roce života a alergickými potí-
žemi v pozdějším věku. Nebyla zjištěna ani asociace mezi proděláním záně-
tu močových cest v 1. roce života a výskytem alergických potíží v tomtéž 
věku. 
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Graf 6.8.e 
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života zánět močových cest 

 

Graf 6.8.f 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda 
prodělali v 1. roce života zánět močových cest 
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6.9  Vliv vyjmutí nosních mandlí  

V této části dotazníku jsme se ptali rodičů, zda dítě prodělalo vyjmutí 
nosních mandlí v jednotlivých obdobích. Zjistili jsme, že nosní mandle byly 
významně více odstraňovány alergikům a to především od 2. roku života. 

 
Graf 6.9.a  
Vyjmutí nosních mandlí v jednotlivých obdobích u alergiků a nealergiků. 

 

Při podrobnějším rozboru dat nebyly zaznamenány rozdíly v četnosti 
alergických projevů v pozdějším věku mezi jedinci, kteří prodělali vyjmutí 
nosních mandlí v 1. roce života a mezi těmi, kteří jej neprodělali. Nebyly 
zjištěny ani rozdíly v alergických projevech v 1. roce života mezi těmi, kdo 
v 1. roce prodělali vyjmutí nosních mandlí a těmi, kteří ho neprodělali. 
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Graf 6.9.b 
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí 

 
 

Graf 6.9.c 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda 
prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí 
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6.10  Vliv vyjmutí krčních mandlí  

V další otázce jsme zjišťovali, zda dítě prodělalo v některém období vy-
jmutí krčních mandlí. Významně častěji byly krční mandle vyjímány alergi-
kům mezi 4. a 5. rokem života. Podrobnější zkoumání nebylo prováděno 
z důvodu malého počtu jedinců, kterým byly vyjmuty krční mandle.  

 
Graf 6.10.a  
Vyjmutí krčních mandlí v jednotlivých obdobích u alergiků a nealergiků 
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6.11   Vliv spály  

V této otázce jsme zjišťovali, zda je nějaký rozdíl v četnosti prodělané 
spály u alergiků a nealergiků v jednotlivých obdobích života. U alergiků jsme 
zjistili vyšší četnost prodělané spály mezi 4. a 5. rokem života. Kvůli nízké 
četnosti prodělané spály u námi sledovaných dětí jsme neprováděli 
podrobnější zkoumání.  

  
Graf 6.11.a  
Četnost prodělané spály u alergiků a nealergiků v jednotlivých obdobích ži-
vota 
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6.12   Vliv infekční mononukleózy 

V této části dotazníku jsme se zabývali rozdíly v četnosti prodělané in-
fekční mononukleózy v jednotlivých obdobích života. Významnější rozdíly 
byly nalezeny pouze mezi čtvrtým až pátým rokem života, kdy alergici uvá-
děli významně častěji prodělanou infekční mononukleózu. Podrobnější 
zkoumání z důvodu nízké četnosti tohoto onemocnění mezi dětmi, které se 
účastnily našeho výzkumu, nebylo prováděno.  
 
Graf 6.12.a 
Četnost prodělané infekční mononukleózy v jednotlivých obdobích u alergi-
ků a nealergiků 
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6.13   Vliv koliky 

V této otázce jsme se ptali rodičů, zda jejich dítě prodělo v jednotlivých 
obdobích života koliku (křečovité bolesti břicha). Zjistili jsme významné roz-
díly mezi alergiky a nealergiky. Alergici prodělali významně častěji koliku ve 
všech obdobích života. 

 
Graf 6.13.a 
Četnost prodělané koliky v jednotlivých obdobích života u alergiků a nealer-
giků 

 

Dále jsme zkoumali, zda jsou nějaké rozdíly v alergických projevech 
v pozdějším věku mezi těmi, kdo v 1. roce života prodělali koliku a mezi tě-
mi, kdo ji neprodělali. Žádné významnější rozdíly jsme však nezaznamenali. 
Nebyly zjištěny ani rozdíly v četnosti uváděných alergických potíží v 1. roce 
života u jedinců, kteří prodělali v 1. roce života koliku a mezi jedinci, kteří ji 
neprodělali. 
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Graf 6.13.b 
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života koliku 

 
 
Graf 6.13.c 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda 
prodělali v 1. roce života koliku 
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6.14   Vliv planých neštovic 

V této části dotazníku jsme se zabývali četností prodělaných planých ne-
štovic v jednotlivých obdobích života u alergiků a nealergiků. Významnější 
rozdíly jsme zjistili pouze v období od 6. roku života, kdy alergici významně 
častěji prodělávali plané neštovice.  

 
Graf 6.14.a 
Četnost prodělaných planých neštovic v jednotlivých obdobích života u 
alergiků a nealergiků 

 

Nebyly zjištěny žádné významnější rozdíly v alergických projevech 
v pozdějším věku mezi těmi, kdo v 1. roce života prodělali plané neštovice a 
mezi těmi, kdo je v 1. roce života neprodělali. Nezaznamenali jsme ani roz-
díly v četnosti alergických projevů v 1. roce života mezi těmi, kdo prodělali 
v 1. roce života plané neštovice a mezi těmi, kdo je neprodělali. 
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Graf 6.14.b 
Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti na tom, 
zda prodělali v 1. roce života plané neštovice 

 
 
Graf 6.14.c 
Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na tom, zda 
prodělali v 1. roce života plané neštovice 

 



 
 

65 
 

7  Diskuze 

7.1  Vliv prodělaného zánětu středního ucha 

Alergici trpěli oproti nealergikům častěji záněty středního ucha a to ve 
všech námi definovaných obdobích. Z námi získaných údajů vyplývá, že zá-
nět středního ucha nepůsobil protektivně proti výskytu alergických obtíží 
v pozdějším věku (viz graf 6.1.e). Naopak jsme zjistili, že jedinci, kteří v 1. 
roce života prodělali zánět středního ucha, zároveň v 1. roce života častěji 
uvádějí alergické obtíže (viz graf 6.1.f). 

Záněty středního ucha lze dělit na akutní zánět středoušní sliznice (otitis 
media acuta), recidivující středoušní záněty (otitis media recidivans) a zánět 
středoušní sliznice s přítomností sekretu různého charakteru (otitis media 
secretorica). Otitis media acuta se vyznačuje rychlým nástupem účinku, 
z klinických příznaků dominuje bolest ucha, zvýšená tvorba ušního mazu až 
výtok, horečka, neklid, anorexie, zvracení či průjem. Chronickou formou to-
hoto onemocnění je otitis media recidivans. Otitis media secretorica se od 
otitis media acuta odlišuje nižší manifestací klinických příznaků. Nejčastěj-
šími virovými původci těchto onemocnění jsou respirační syncytiální virus, 
adenoviry a virus influenzy A a B. Z bakteriálních původců jmenujme Strep-
tococcus pneumoniae, Streptococcus  pyogenes, Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarhalis a Staphylococcus  aureus. (Hrodek and Vavřinec 2002) 

Řada studií zjišťovala spojitost mezi záněty středního ucha a alergickými 
projevy. Jako příklad uveďme studii, která probíhala v Itálii pod záštitou 
univerzity v Sieně. Studie se zúčastnilo 100 atopických dětí ve věku 5 - 9 let 
a předmětem zájmu se stal vztah mezi patologickými změnami v oblasti 
středního ucha a symptomy alergické rinitidy. Metody měření zahrnovaly 
tympanometrii, skin prick test, měření času mukociliárního transportu, test 
na funkci Eustachovy trubice a sledování hladin eozinofilního kationického 
proteinu ve středním uchu, což je produkt aktivovaných eozinofilních leu-
kocytů. Studie potvrdila významnou asociaci mezi otitis media secretorica, 
prodlouženým časem mukociliárního transportu, hladinou eozinofilního 
kationického proteinu ve středním uchu a alergickou rinitidou. Autoři vý-
sledky studie vysvětlují následujícím způsobem. Sliznice v nosní dutině a 
středním uchu má stejnou histologickou strukturu. Mediátory uvolněné bě-
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hem alergického zánětu z nosní mukózy poškozují funkci cílií v Eustachově 
trubici. Tím jsou poškozeny základní fyziologické funkce Eustachovy trubice 
chránící střední ucho - tedy funkce ventilační (udržení normálních tlakových 
poměrů ve středním uchu), drenážní (odstraňování sekretu ze středouší) a 
bariérová funkce. Navíc mukóza středního ucha vystavená dlouhodobě zá-
nětlivým působkům může potencovat sebe sama ke specifické lokální hy-
perreaktivitě. Dochází ke kumulaci TH2 lymfocytů, eozinofilů a produkci IgE. 
(Passali, Passali et al. 2014), (Hrodek and Vavřinec 2002) 

7.2  Vliv prodělaného zánětu obličejových dutin 

Alergici se častěji potýkali se zánětem obličejových dutin a to zejména od 
2. roku života. Z námi získaných údajů jsme zjistili, že to, zda dítě v 1. roce 
života prodělalo zánět obličejových dutin či nikoliv, nemělo významnější vliv 
na výskyt alergických obtíží v pozdějším věku (viz graf 6.2.e).  Jedinci, kteří 
v 1. roce života prodělali zánět obličejových dutin, častěji uváděli, že záro-
veň trpěli v 1. roce života alergickými obtížemi (viz graf 6.2.f). Tato fakta 
nám naznačují, že prodělání zánětu obličejových dutin v raném dětství, ne-
působí jako protektivní faktor proti rozvoji alergických obtíží v pozdějším 
věku. Naopak se významně častěji vyskytuje současně s alergickými obtíže-
mi, což souvisí zřejmě s narušenými imunitními mechanismy takto postiže-
ných jedinců. 

Zánět obličejových dutin čili sinusitidu lze dělit dle lokalizace na sinusitis 
ethmoiditis (zánět vedlejších dutin nosních v kosti čichové),  sinusitis maxil-
laris (zánět vedlejší dutiny nosní v horní čelisti), sinusitis frontalis (zánět 
vedlejší dutiny nosní v kosti čelní) a sinusitis sphenoiditis (zánět vedlejších 
dutin nosních v kosti klínové). Dále lze sinusitidy dle délky trvání příznaků 
dělit na akutní (příznaky trvají maximálně 3 týdny), subakutní a chronické 
(příznaky trvají 3 měsíce a déle). U dětí převažují zejména akutní formy. 
Akutní sinusitida má obvykle dvoufázový průběh. V druhé fázi onemocnění, 
která následuje po fázi nachlazení, si pacienti nejčastěji stěžují na bolest 
hlavy při předklonu, sekreci z nosu, bolesti zubů a teploty. Chronická forma 
má většinou mírnější průběh a většinou bývá alergického původu. Původci 
sinusitid jsou nejčastěji viry, konkrétně pak rinoviry, viry influenzy a parain-
fluenzy. (Hrodek and Vavřinec 2002) 
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Jak již bylo řečeno, chronické formy sinusitid mají většinou alergický pů-
vod. Bylo zjištěno, že 25 – 58 % jedinců s chronickou sinusitidou je zároveň 
citlivých na alergeny z ovzduší. Zvýšená hladina IgE představuje zároveň 
větší riziko pro výskyt chronických sinusitid. Jakým mechanismem se tedy 
vysvětluje riziko chronické formy sinusitid u alergicky predisponovaných 
jedinců? Alergeny z ovzduší se do vedlejších dutin nosních mohou dostat 
pouze mechanismem difuze. Jiná možnost, jak ovlivnit T-lymfocyty ve ved-
lejších nosních dutinách je pak prostřednictvím dendritických a jiných buněk 
nacházejících se v dýchacích cestách. Tyto buňky po kontaktu s alergeny 
z ovzduší vstupují do sekundární lymfatické tkáně, kde ovlivňují TH2 lymfo-
cyty. T-lymfocyty poté migrují až do kostní dřeně, kde cytokinovou produkcí 
stimulují dozrávání zánětlivých buněk a to především eozinofilů a bazofilů. 
Nová generace eozinofilů se poté uvolní do krevního oběhu, u predispono-
vaných jedinců se díky chemotaktickým působkům dostává až do vedlejších 
dutin nosních, kde se tímto mechanismem rozvíjí permanentní zánětlivá 
reakce. Navíc se prokázalo, že u 90 % jedinců, u kterých se opakují akutní 
bakteriální infekce vedlejších dutin nosních způsobené především Stafylo-
koky, si bakterie vytvoří biofilm, který funguje jako zdroj superantigenů. 
(Kennedy and Borish 2013) 

Po zhodnocení našich výsledků jsme i my došli k podobným závěrům, te-
dy že opakovanými záněty dutin trpěli častěji alergici. Významnost stoupala 
s přibývajícím věkem, např. v 1. roce života uvádělo opakované sinusitidy 
3,8 % alergiků a 1,5 % nealergiků, po 6. roce života to již bylo 7,6 % alergiků 
a 2,3 % nealergiků. 

7.3  Vliv prodělaného zánětu nosohltanu, rýmy 

Zánět nosohltanu a rýma byla častější u alergiků a to ve všech obdobích. 
Po zpracování výsledků jsme došli k zjištění, že zánět nosohltanu či rýma 
v 1. roce nepůsobily jako preventivní faktory proti výskytu alergických obtíží 
v pozdějším věku (viz graf 6.3.e). Po zhodnocení výsledků se zjistilo, že je-
dinci, kteří v 1. roce života prodělali zánět nosohltanu či rýmu častěji v 1. 
roce života zároveň uváděli alergické obtíže (viz graf 6.3.f). Což nás vede 
k domněnce, že zánětem nosohltanu a rýmou trpěli častěji alergicky predis-
ponovaní jedinci, zřejmě v důsledku narušené obranyschopnosti. 
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Rýma neboli rinitida se dělí dle charakteru na akutní a chronickou formu. 
V novorozeneckém a kojeneckém věku bývají akutní formy způsobeny pře-
devším viry, u batolat a starších dětí je primární příčinou rovněž virová in-
fekce, na níž však posléze nasedá bakteriální superinfekce. Z virů jako nej-
častější původce jmenujme rinoviry, adenoviry a reoviry. V klinickém obrazu 
dětí ze symptomů nacházíme především poruchy dýchání, horečku, sekreci 
z nosu nejprve vodnatého charakteru, později se však mění na hlenovitou 
až hnisavou. Inkubační doba trvá řádově dny, většinou se hovoří o 1 až 3 
dnech. Chronické rinitidy mohou být zapříčiněny anatomickými změnami 
v dutině nosní, infekčním ložiskem např. ve formě sinusitidy či faktory pro-
středí jako je počasí, prach, kouř či suché teplo. (Hrodek and Vavřinec 2002) 

Řada studií potvrdila pozitivní asociaci mezi prodělanou infekcí horních 
cest dýchacích a alergickými obtížemi v pozdějším věku. Jako příklad uvá-
díme studii případů a kontrol, která probíhala ve Velké Británii, porovnávala 
3549 dvojic případů a kontrol. Data byla získána z dvou lékařských databází 
a jako zástupci případů i kontrol, byly vybrány ročníky narození 1989 až 
1997. Studie zkoumala vliv 30 prodělaných infekčních onemocnění v 1. roce 
života na výskyt alergických obtíží. U 20 infekčních onemocnění autoři na-
lezli pozitivní asociaci s výskytem senné rýmy v pozdějším věku. Konkrétně 
jmenujme infekční onemocnění, která byla rovněž terčem zkoumání naší 
práce, tedy zánět horních cest dýchacích, akutní otitidu a průjem spojený se 
zvracením. Porovnáním případů a kontrol se zjistilo, že jedinci, kteří v 1. ro-
ce života prodělali zánět horních cest dýchacích, měli v pozdějším věku zvý-
šené riziko senné rýmy v rozpětí 22 až 28 % (data z 1. databáze uvádí 22%, 
data z 2. databáze 28%). U akutní otitidy to pak bylo v rozmezí 18% až 21%, 
u průjmu se zvracením v rozmezí 16% až 35%. My jsme však žádnou vý-
znamnější asociaci mezi alergickými obtížemi v pozdějším věku a prodělá-
ním těchto onemocnění v 1. roce života v naší práci nezaznamenali. (Brem-
mer, Carey et al. 2008) 

Jak si tedy lze vysvětlit, že prodělaný zánět nosohltanu v 1. roce, potažmo 
tedy rinitida nepůsobí protektivně proti výskytu alergických symptomů, jak 
by se dle hygienické hypotézy dalo očekávat? Nasnadě je několik možností 
vysvětlení a jako nejpravděpodobnější se jeví kombinace několika z nich. Jak 
již bylo uvedeno, nejčastějšími původci zánětu nosohltanu a rýmy jsou viry, 
zejména pak rinoviry. Po vniknutí virové infekce reagují buňky imunitního 
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systému hostitele expresí molekul interferonu N, který indukuje apoptózu u 
napadených buněk hostitele. U atopicky predisponovaných jedinců dochází 
však vlivem změn v produkci interferonu N k útlumu apoptózy napadených 
buněk, což usnadňuje přežití viru v organismu. Virová infekce zároveň 
v organismu indukuje expresi IL-10. Tento interleukin umožňuje potlačení 
imunitních mechanismů napadeného organismy. Některá studie zazname-
naly rozdíly v produkci IL-10 u alergiků a nealergiků. Po napadení buněk dý-
chacího epitelu respiračními viry produkují napadené buňky chemoatrakční 
působky, které přilákáním eozinofilů zapříčiní vznik eozinofilního infiltrátu, 
který u alergiků přetrvává delší dobu. Tyto odchylky v imunitních reakcích 
predisponovaných jedinců jsou zřejmě vysvětlením, proč kombinace gene-
tických predispozic, virové infekce a vystavení alergenů zvyšuje riziko hospi-
talizace u dětí až dvacetkrát, u dospělých pak osmkrát. (Emuzyte, Firantiene 
et al. 2009)  

7.4  Vliv prodělaného zánětu průdušek 

Alergici častěji uváděli zánět průdušek a to ve všech námi definovaných 
obdobích. Při podrobnějším rozboru dat jsme došli k závěru, že prodělání 
zánětu průdušek v 1. roce života u námi zkoumaných jedinců nepůsobilo 
jako protektivní faktor proti výskytu alergických obtíží v pozdějším věku (viz 
graf 6.4.e). Naopak děti, které v 1. roce života prodělaly zánět průdušek, 
v pozdějším věku významně častěji uváděly alergické obtíže. Prodělání zá-
nětu průdušek v 1. roce života se tedy ukázalo jako rizikový faktor pro vý-
skyt alergických obtíží v pozdějším věku. Jedinci, kteří v 1. roce života pro-
dělali zánět průdušek, zároveň významně častěji uváděli v 1. roce života i 
alergické obtíže (viz graf 6.4.f). 

Zánět průdušek neboli bronchitida se vyskytuje buď v akutní nebo chro-
nické formě. Jedná se o zánět plicních bronchů, který se vyskytuje samo-
statně nebo v kombinaci se zánětem plicního parenchymu. Nejčastějšími 
původci jsou viry, konkrétně pak respirační syncytiální virus, viry influenzy a 
parainfluenzy a rinoviry. Méně často mohou bronchitidu způsobovat bakte-
rie či mykoplazmata. Z bakterií nejčastěji Streptococcus pneumioniae či Ha-
emophilus influenzae, z mykoplazmat Mycoplasma pneumoiae. Bronchitida 
se nejčastěji projevuje nejprve suchým kašlem, který později přechází na 
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produktivní, rýmou a přítomen bývá i zánět nosohltanu. (Hrodek and Vavři-
nec 2002) 

Zánět průdušek způsobují stejní původci jako zánět nosohltanu či rýmu, 
výše uváděná zjištění se tedy zároveň vztahují i k zánětu průdušek. Jako dal-
ší lze uvést prospektivní kohortovou studii, která probíhala ve středním a 
severním Holandsku. Vybranou kohortou byly těhotné ženy, které byly ve 
34. týdnu těhotenství někdy v období od října 2000 do listopadu 2002. Do 
kohorty byly zařazeny ženy s alternativním životním stylem a ženy 
s konvenčním životním stylem, ty byly rekrutovány z jedné již proběhlé stu-
die. Studie probíhala formou dotazníků, které ženy vyplňovaly v průběhu 
těhotenství a během prvních dvou let života dítěte. Studii dokončilo 2319 
dětí a otázky se zaměřovaly na monitoring prenatálně a postnatálně prodě-
laných infekcí a environmentálních faktorů. Výsledky ukázaly, že u dětí, kte-
ré prodělaly v prvních sedmi měsících života běžné nachlazení, které je způ-
sobeno stejnými původci jako bronchitida, je významně zvýšené riziko sípá-
ní a astmatických obtíží v pozdějším věku. Významnější asociace mezi pro-
děláním běžného nachlazení v prvních sedmi měsících života a výskytem 
ekzému nebyla prokázána. Pokusili jsme se tyto výsledky ověřit porovnáním 
s námi získanými údaji. Zjišťovali jsme asociaci mezi proděláním bronchitidy 
v 1. roce života s výskytem dráždivého kašle a ekzému po 1. roce života. 
Asociaci mezi bronchitidou a dráždivým kašlem jsme vyhodnotili jako velmi 
významnou (3 hvězdy). Dráždivý kašel po 1. roce života uvádělo 23,1 % je-
dinců, kteří v 1. roce života prodělali bronchitidu, avšak pouze 10,7 % jedin-
ců, kteří bronchitidu v 1. roce života neprodělali. Nebyla nalezena žádná 
významnější asociace mezi dráždivým kašlem a ekzémem (bez hvězdy). 
Ekzém po 1. roce života uvádělo 17,1 % jedinců, kteří v 1. roce života prodě-
lali bronchitidu a 13,5 % jedinců, kteří bronchitidu v 1. roce života neprodě-
lali. Naše výsledky se tedy shodují s výsledky kohortové studie probíhající na 
vzorku holandské populace. (Mommers, Thijs et al. 2010) 

7.5  Vliv prodělaného zápalu plic  

Při bližším rozboru dat jsme nenalezli žádnou statisticky významnou sou-
vislost mezi proděláním zápalu plic v 1. roce života a výskytem alergických 
obtíží v pozdějším věku (viz graf 6.5.e) či v 1. roce života (viz graf 6.5.f). 
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Z našich dat lze pouze říci, že alergici prodělávali zápal plic významně častěji 
mezi 2. až 3. rokem života a po 6. roce života. 

7.6 Vliv prodělaných chřipkových onemocnění a virózy 
s horečkou 

Naše data ukazují, že alergici vykazovali větší nemocnost, co se týče 
chřipkových onemocnění a virózy s horečkou a to ve všech námi definova-
ných obdobích. Po rozboru námi zpracovávaných dat jsme zjistili, že prodě-
lání chřipkového onemocnění či virózy s horečkou v 1. roce života dítěte, 
nepůsobilo jako preventivní faktor proti rozvoji alergických obtíží 
v pozdějším věku (viz graf 6.6.e). Jedinci,  kteří 1. roce života prodělali 
chřipkové onemocnění či virózu s horečkou, zároveň v 1. roce života častěji 
uváděli alergické obtíže (viz graf 6.6.f). 

Chřipka je horečnaté onemocnění projevující se nejčastěji zvýšenou tep-
lotou či zimnicí, bolestí hlavy a svalů, celkovou malátností, později se může 
vyskytnout i suchý kašel. Inkubační doba je zhruba 1 - 3 dny a trvá zhruba 2 
až 7 dní. Onemocnění způsobují tzv. viry chřipky typu A, B či C. Viry chřipky 
typu A a B mají schopnost měnit svoje povrchové antigeny, mezi které patří 
hemaglutinin a neuraminidáza, díky této vlastnosti způsobují každoročně 
epidemie. (Gőpfertová, Pazdiora el al. 2013) 

Řada studií se zabývala vlivem virových infekcí na exacerbaci astmatu. Ja-
ko příklad uveďme průřezovou studii, která probíhala na oddělení pediatrie 
v jedné z nemocnic v Soulu v Jižní Koreji. Studie měla za cíl zjistit příčiny in-
fekce dolních cest dýchacích, konkrétně pak pneumonie, bronchitidy, bron-
chiolitidy a astmatu u dětí a vztah mezi virovou respirační infekcí a exacer-
bací astmatu u dětí. Pomocí PCR metody se detekovali původci infekcí dol-
ních cest dýchacích u dětí hospitalizovaných v této nemocnici někdy 
v období od května 2010 do března 2011. Studie se zúčastnilo 309 dětí, je-
jichž průměrný věk byl 26 měsíců. Jako nejčastější virový původci dolních 
cest dýchacích u těchto dětí byly vyhodnoceny respirační syncytiální virus, 
adenoviry, viry parainfluenzy a influenzy, rinoviry a metapneumoviry. Respi-
rační syncytiální virus nejčastěji způsoboval pneumonie u těchto dětí. Exa-
cerbace astmatu byly nejčastěji spojeny s nákazou rinoviry a chřipkovými 
viry. Uvádí se, že za akutní exacerbace astmatu jsou zodpovědní v 80 až 85 
% právě viroví původci. Limitujícím faktorem této studie je však malý počet 
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zkoumaných objektů a poměrně krátká doba sledování. (Kwon, Shim et al. 
2014)  

Při podrobnějším rozboru našich výsledků jsme zkoumali, jaká je souvis-
lost mezi proděláním chřipky a astmatem v jednotlivých obdobích života 
dětí. Statisticky významnou souvislost (2 hvězdy) jsme zjistili pouze v 1. roce 
života, kdy astma uvádí 3,8 % dětí, které zároveň prodělaly chřipku avšak 
pouze 1,1 % z dětí, které chřipku v 1. roce života neprodělaly. Naše výsledky 
naznačují možnou shodu se zjištěními výše uvedené studie, o plné shodě 
však nelze mluvit, jelikož s jistotou nevíme, jací byli skuteční původci one-
mocnění, definovaného naším dotazníkem jako chřipkové onemocnění či 
viróza s horečkou. V pozdějších letech života sice uvádí astma častěji děti, 
které prodělaly v tomtéž období života i chřipku, avšak rozdíly nelze brát 
jako statisticky významné.  

7.7  Vliv prodělaných průjmových onemocnění  

Alergici se oproti nealergikům častěji potýkali s průjmem delším než 2 
dny a to zejména do 6. roku života. Z našich výsledků vyplývá, že prodělaná 
průjmová epizoda delší než 2 dny v 1. roce života dítěte nepůsobila jako 
preventivní faktor proti výskytu alergických potíží po 1. roce života dítěte 
(viz graf 6.7.e). Zaznamenali jsme významně vyšší četnost uváděných aler-
gických potíží v 1. roce života u těch jedinců, kteří v 1. roce života prodělali 
alespoň 1 průjmovou epizodu delší než 2 dny (viz graf 6.7.f). Což může vést 
k podezření, že se v tomto případě se nejednalo o infekční průjem, ale prů-
jem byl příznakem doprovázejícím alergickou manifestaci. Dalším možným 
vysvětlením jsou poškozené imunitní mechanismy u alergických jedinců. 

 O průjmu hovoříme, pokud dochází k defekaci řídké stolice více než dva-
krát za den.  Dle příčin dělíme tento symptom na osmotický průjem, sekre-
torický průjem a průjem z funkčních příčin. Osmotický průjem je zapříčiněn 
požitím většího množství špatně vstřebatelných substancí nebo malabsorpcí 
např. v důsledku vymýcení střevní mikroflóry antibiotiky. Při sekretorickém 
průjmu dochází ke zvýšené sekreci chloridových aniontů. Chloridové anion-
ty jsou secernovány prostřednictvím luminálních kanálu, které jsou aktivo-
vány cyklickým adenosinmonofosfátem, který se tvoří ve zvýšené míře např. 
při požití určitých laxancií či při bakteriální nebo jiné nákaze. Z funkčních 
příčin lze jmenovat např. resekci ilea či částí tlustého střeva, kdy nevstřeba-
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né žlučové kyseliny několika mechanismy urychlí průchod chymu střevní 
pasáží. (Silbernagl and Lang 2001) 

Pokud jde o vztah k hygienické hypotéze, budou nás v následujících řád-
cích zajímat především průjmová onemocnění infekčního původu. Jako nej-
častější viroví původci průjmů jsou uváděny rotaviry,  noroviry,  adenoviry a 
cytomegaloviry. Z bakteriálních příčin jmenujme především Escherichii coli, 
Clostridium difficile, rody Salmonella, Shigella, Yersinia a Campylobacter. 
Z protozoálních pak Giardii intestinalis, Entamoebu hystolicu. Z helmintů 
rod Schistosoma  a Strongyloides stercoralis. (Casburn-Jones and Farthing 
2004)  

Vliv akutního rotavirového průjmu u dětí do dvou let věku na rozvoj aler-
gických obtíží u těchto dětí zkoumala studie, publikovaná v roce 1993 pod 
záštitou univerzity v Helsinkách.  Studie prokázala významnou asociaci mezi 
prodělanou rotavirovou infekcí a výskytem atopického ekzému v prvních 
dvou letech života. Riziko atopického ekzému v prvních dvou letech života 
bylo významně vyšší u dětí, které v prvních dvou letech života prodělaly ro-
tavirovou infekci oproti kontrolní skupině, která rotavirovou infekci nepro-
dělala. Žádná další spojitost mezi jinými alergickými obtížemi a rotavirovou 
gastroenteritidou se neprokázala. Limitujícím faktorem této studie je však 
malý počet zúčastněných respondentů. (Kuitunen, Virtanen et al. 1993)  

Podobným tématem, avšak v daleko rozsáhlejším měřítku, se zabývala 
britská kohortová studie, publikovaná v roce 2010. Tato studie se snažila 
zmapovat vliv jednotlivých symptomů infekčních onemocnění u dětí do 
dvou let věku na pozdější výskyt alergických projevů u těchto dětí. Ze 
zkoumaných symptomů infekčních onemocnění byl průjem s horečkou vy-
hodnocen jako nejrizikovější pro pozdější výskyt sípání u těchto dětí, což 
autoři vysvětlují následujícím způsobem. Nejčastějšími původci infekčních 
průjmů u dětí jsou rotaviry a noroviry.  Bylo prokázáno, že rotaviry se šíří i 
do respiračního traktu. Průjmy způsobené těmito původci jsou tedy často 
doprovázeny dýchacími obtížemi. Lze se tedy domnívat, že rotavirová infek-
ce v dětském věku může mít negativní vliv na vývoj plic. (Mommers, Thijs et 
al. 2010)  

Kohortová studie zkoumající vliv mikrobiálních a výživových faktorů 
v dětství na hladiny IL-4 v plazmě v dospělosti na vzorku filipínské populace 
přišla s překvapivými výsledky. Neočekávaně byly naměřeny vyšší hladiny 
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IL-4 u jedinců, kteří prodělali v dětství více epizod průjmových onemocnění. 
Tyto závěry se autoři vysvětlují tím, že správná kolonizace střeva je pro 
správný vývoj imunitního systému patrně důležitější než protektivní efekt 
prodělaných infekčních průjmů. Více je o tomto tématu pojednáváno 
v teoretické části diplomové práce (kapitola 4.5). (Tallman, Kuzawa et al. 
2012)  

Z námi získaných dat však nelze s určitostí říci, o jaký typ průjmu se jed-
nalo. Předpoklad protektivity proti výskytu alergické manifestace v pozděj-
ším věku má pouze průjem infekčního původu. Průjem u některých jedinců 
mohl být symptomem již manifestované alergické reakce. Nejčastěji se prů-
jmem manifestuje alergie na potraviny, kterou kromě průjmů doprovází 
např. anafylaxe, kopřivka, angiodém, atopická dermatitida a jiné gastroin-
testinální obtíže. Dle celosvětových údajů z roku 2008 se během dětství 
s tímto typem alergie setká zhruba 6-8 % dětí. Prevelance navíc stále stou-
pá.  K nejvýznamnějším potravinovým alergenům patří především bílkovina 
kravského mléka, slepičí vejce, sója, ořechy a jiná semena, ryby a mořské 
plody. Reakce většinou následuje do několika minut či hodin a trvá řádově 
hodiny. U některých typů však přichází až po několika hodinách či dnech a 
trvá i několik dní. Z našich respondentů alergické příznaky po požití někte-
rého typu potravin v kterémkoliv věku života uvádí 5,4 % dotázaných. 
(Noimark and Cox 2008), (Pastar and Lipozencic 2006) - abstrakt, (Hrodek 
and Vavřinec 2002) 

7.8 Vliv zánětu močových cest 

Z našich výsledků lze snadno vyčíst, že alergici častěji uváděli záněty mo-
čových cest a to především od 6. roku života. Při podrobnějším rozboru dat 
jsme nezaznamenali žádné významnější rozdíly v alergických obtížích poz-
dějším věku u jedinců, kteří v 1. roce života prodělali zánět močových cest a 
u těch, kteří jej neprodělali (viz graf 6.8.e). Nebyla rovněž zjištěna asociace 
mezi výskytem alergických obtíží v 1. roce života a proděláním zánětu mo-
čových cest v tomtéž věku (viz graf 6.8.f).  

7.9 Vliv vyjmutí nosních mandlí 

Po podrobnějším rozboru dat jsme došli k závěru, že vyjmutí nosních 
mandlí v 1. roce života neměla žádnou statisticky významnou souvislost 
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s alergickými obtížemi v pozdějším věku (viz graf 6.9.b) či s alergickými obtí-
žemi v 1. roce života (viz graf 6.9.c). Nosní mandle však byly významně čas-
těji vyjímány alergikům a to od 2. roku života (viz graf 6.9.a). 

7.10  Vliv vyjmutí krčních mandlí 

Podrobnější rozbor dat u vyjmutí nosních mandlí nebyl prováděn, jelikož 
krční mandle byly v 1. roce života vyjmuty pouze velmi malému procentu 
alergiků i nealergiků. Statisticky významně častěji byly krční mandle vyjímá-
ny alergikům mezi 4. a 5. rokem života (viz graf 6.10.a). 

7.11  Vliv prodělané spály 

Podrobnější rozbor dat u spály jsme neprováděly, jelikož spálu v 1. roce 
života prodělalo pouze velmi malé procento alergiků i nealergiků. Statisticky 
významně větší procent alergiků oproti nealergikům prodělalo spálu mezi 4. 
a 5. rokem života (viz graf 6.11.a). 

7.12  Vliv prodělané infekční mononukleózy 

Podrobnější rozbor dat u infekční mononukleózy nebyl možný kvůli nízké 
prevelanci tohoto onemocnění u dětí, které se zúčastnily naší studie. Alergi-
ci prodělávali infekční mononukleózu významně častěji oproti nealergikům 
pouze mezi 3. a 4. rokem života (viz graf 6.12.a). 

7.13  Vliv prodělané koliky  

I když byla prevelance tohoto symptomu mezi dětmi, které se zúčastnily 
naší studie, nízká, podrobnějšímu rozboru dat jsme se věnovali, zejména 
z toho důvodu, že souvislost mezi kolikou a alergickými obtížemi je často 
diskutována. Rozbor námi získaných dat však nepřinesl žádné doklady o 
tom, zda je prodělání koliky protektivním či rizikovým faktorem pro rozvoj 
alergických obtíží. Nenalezli jsme žádnou statisticky významnou asociaci 
mezi proděláním koliky v 1. roce života a alergickými obtížemi v pozdějším 
věku (viz graf 6.13.b) či alergickými obtížemi v 1. roce života (viz graf 
6.13.c). Statisticky významně větší procento alergiků oproti nealergikům 
prodělalo koliku a to ve všech časových obdobích (viz graf 6.13.a). 
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7.14  Vliv prodělaných planých neštovic 

Alergici se oproti nealergikům častěji potýkali s planými neštovicemi a to 
zejména po 6. roce života (viz graf 6.14.a). Při podrobnějším rozboru námi 
získaných dat jsme nenalezli žádnou statisticky významnou souvislost mezi 
proděláním planých neštovic v 1. roce života a alergickými obtížemi 
v pozdějším věku (viz graf 6.14.b) či alergickými obtížemi v 1. roce života 
(viz graf 6.14.c).  
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8 Závěr 
Tato práce sledovala vliv jednotlivých onemocnění v dětském věku na vý-

skyt alergií.     
Prokázali jsme, že alergici častěji trpěli ve všech námi definovaných ob-

dobích zánětem středního ucha, zánětem nosohltanu či rýmou, zánětem 
průdušek, chřipkovými onemocněním či virózou s horečkou a kolikou. Sta-
tisticky významnější četnost průjmů delších než 2 dny nacházíme u alergiků 
od narození do 6. roku života. Od 2. roku života alergici častěji uváděli pro-
dělání zánětu obličejových dutin či vyjmutí nosních mandlí. Především od 6. 
roku života alergici častěji prodělávali záněty močových cest a plané nešto-
vice. Krční mandle byly častěji vyjímány alergikům oproti nealergikům 
zejména v období od 4. do 5. roku života. Alergici se častěji potýkali se zápa-
lem plic mezi 2. a 3. rokem života a po 6. roce života. Vyšší četnost infekční 
mononukleózu byla doložena u alergiků mezi 3. a 4. rokem života. 

 U žádného z onemocnění jsme neprokázali protektivní charakter proti 
rozvoji alergických obtíží. Zjistili jsme, že prodělání zánětu průdušek v 1. ro-
ce života působilo jako rizikový faktor pro rozvoj alergických obtíží v pozděj-
ším věku. Jedinci, kteří v 1. roce života prodělali zánět středního ucha, zánět 
obličejových dutin, zánět nosohltanu či rýmu, zánět průdušek, chřipku či 
virózu s horečkou nebo průjem delší než 2 dny, častěji uváděli v 1. roce ži-
vota alergické obtíže. Tato onemocnění se vyskytovala společně s alergic-
kými obtížemi zřejmě v důsledku celkového narušení imunitních mechanis-
mů. 
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9 Abstrakt 
Autor: Veronika Kotrchová 

Název: Vliv onemocnění v dětském věku na výskyt alergií 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, studijní 
obor farmacie  

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, zda onemocnění v dětském věku působí 
jako protektivní či rizikový faktor pro výskyt alergií. Zabývali jsme se přede-
vším onemocněními infekčního charakteru. Vycházeli jsme převážně z tzv. 
hygienické hypotézy, která tvrdí, že kontakt s mikrobiálními agens v raném 
dětství posiluje imunitní systém dítěte. Děje se tak zřejmě mechanismem 
aktivace Treg lymfocytů. 

Metody: Rozeslali jsme celkem 2793 dotazník na 69 základních škol po celé 
České republice. Zpátky se nám jich vrátilo 1697. Pomocí určitých kritérií 
jsme definovali dvě skupiny, alergiky a nealergiky. Jasných alergiků bylo 
420, jasných nealergiků 774. Pomocí dalších kritérií jsme dourčovali, zda 
prodělání daného onemocnění působilo jako protektivní či rizikový faktor 
pro výskyt alergických obtíží v pozdějším věku.  

Výsledky: U naprosté většiny onemocnění jsme neprokázali statistickou vý-
znamnost mezi proděláním onemocnění v 1. roce života a výskytem alergic-
kých obtíží v pozdějším věku (po 1. roce života). Výjimkou byl však zánět 
průdušek, jehož prodělání v 1. roce života výrazně zvýšilo riziko výskytu 
alergických obtíži v pozdějším věku. Dle výsledků této práce můžeme tedy 
tvrdit, že zánět průdušek je rizikovým faktorem pro výskyt alergických obtí-
ží. U velké řady onemocnění uvádí alergici ve větším procentu oproti nea-
lergikům v 1. roce života současně výskyt alergických obtíží a prodělání da-
ného onemocnění. Zřejmě je tomu tak kvůli narušeným imunitních mecha-
nismům alergiků. U alergiků jsme celkově prokázali vyšší nemocnost a to od 
narození až do 12. roku života. 
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Závěry: Naše zjištění jsou v rozporu s předpoklady hygienické hypotézy, kte-
rá mimo jiné tvrdí, že imunitní systém v raném dětství je posilován kontak-
tem s mikrobiálními agens. Nenalezli jsme žádnou statisticky významnou 
protektivní souvislost mezi proděláním určitého onemocnění a výskytem 
alergických obtíží. Zánět průdušek je dle našich výsledků naopak rizikovým 
faktorem pro výskyt alergických obtíží. 
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10 Abstract 

Author: Veronika Kotrchová 

Title: The effect of the diseases in infancy on the prevelance of allergies in 
children 

Diploma work 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, study 
program Pharmacy 

Background: To find out if diseases in infancy are protective or risk factors 
for prevelance of allergy. We interested mainly in infectious diseases. We 
compared our results with so called Hygiene hypothesis, which claims that 
contact with microbes in early childhood boosts immature immune system 
due to activation of Treg lymphocytes. 

Methods: We sent 2793 questionnaires to 69 elementary schools all over 
the Czech republic. 1697 of them returned to us. We defined two groups of 
respondents allergics and non-allergics. For categorization we used specific 
criterions. According to these criterions 420 respondents were named as 
allergic and 774 respondents as non-alergic. For better identification if con-
crete disease played role as protective or risk factor for development of al-
lergy, we chose another specific criterions. 

Results: We didn't prove any statistical significance between diseases in in-
fancy and the later prevelance of allergies except for bronchitis. According 
to our results bronchitis in first year of life played role as risk factor for de-
velopment of allergic symptoms after first year of life. Respondents, who 
suffered from concrete disease in the first year of life, also had symptoms 
of allergy in the same year more often than respondents, who didn't suffer 
from this disease. This rule was valid in majority of diseases. It could be due 
to damaged immune mechanisms in respondents with allergic symptoms. 
Allergic respondents had higher prevelance of almost all illnesses from birth 
to the twelfth year of life. 
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Conclusions: Our results didn’t confirm suppositions of the Hygiene hypo-
thesis. We didn't find any statistically significant protective effect of the di-
seases in infancy on the prevelance of allergies in children. Our results show 
that bronchitis should be a risk factor for development of allergy.  
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12 Přílohy  

 Chí-kvadrát testy pro zánět středního ucha  

Graf 6.1.a  Zánět středního ucha v 1. roce 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
nestonalo 65,7 73,6 

zbytek 34,3 26,4 
celkem 286 489 

počet výskytů 188 360 

významnost 0,01993 × 

 
zánět stř. ucha  alergici nealergici 

1 X ročně 15,7 16,8 
zbytek 84,3 83,2 
celkem 286 489 

počet výskytů 45 82 

významnost 0,70730   

 
zánět stř. ucha  alergici nealergici 

2 X ročně 7,3 4,7 
zbytek 92,7 95,3 
celkem 286 489 

počet výskytů 21 23 

významnost 0,12551   

 
zánět stř. ucha  alergici nealergici 

3 a více 11,2 4,9 

zbytek 88,8 95,1 

celkem 286 489 

počet výskytů 32 24 

významnost 0,00112 ×× 
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Graf 6.1.b  Zánět středního ucha 2. až 3. rok 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
nestonalo 53,7 66,5 

zbytek 46,3 33,5 
celkem 294 469 

počet výskytů 158 312 

významnost 0,00041 ××× 
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 

1 X ročně 21,1 17,7 

zbytek 78,9 82,3 

celkem 294 469 

počet výskytů 62 83 

významnost 0,24524   
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 

2 X ročně 11,9 8,3 

zbytek 88,1 91,7 

celkem 294 469 

počet výskytů 35 39 

významnost 0,10302   

 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 

3 a více 13,3 7,5 

zbytek 86,7 92,5 

celkem 294 469 

počet výskytů 39 35 

významnost 0,00839 ×× 

Graf 6.1.c  Zánět středního ucha 4. až 5. rok 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
nestonalo 59,2 68,8 

zbytek 40,8 31,3 
celkem 282 464 

počet výskytů 167 319 

významnost 0,00808 ×× 
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zánět stř. ucha  alergici nealergici 
1 X ročně 20,2 17,0 

zbytek 79,8 83,0 
celkem 282 464 

počet výskytů 57 79 

významnost 0,27432   
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 

2 X ročně 11,0 7,1 

zbytek 89,0 92,9 

celkem 282 464 

počet výskytů 31 33 

významnost 0,06647   
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
3 a více 9,6 7,1 
zbytek 90,4 92,9 
celkem 282 464 

počet výskytů 27 33 

významnost 0,23047   

Graf 6.1.d Zánět středního ucha 6. rok až dosud 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
nestonalo 75,7 81,9 

zbytek 24,3 18,1 
celkem 268 442 

počet výskytů 203 362 

významnost 0,04863 × 
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
1 X ročně 16,8 15,2 

zbytek 83,2 84,8 
celkem 268 442 

počet výskytů 45 67 

významnost 0,56289   
 

zánět stř. ucha  alergici nealergici 
2 X ročně 4,9 1,6 

zbytek 95,1 98,4 
celkem 268 442 

počet výskytů 13 7 

významnost 0,01076 × 
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zánět stř. ucha  alergici nealergici 
3 a více 2,6 1,4 
zbytek 97,4 98,6 
celkem 268 442 

počet výskytů 7 6 

významnost 0,22682   

Graf 6.1.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha 

zánět stř. ucha v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později  37,8 37,8 
bez alerg. obtíží později 62,2 62,2 

celkem 238 619 
počet výskytů 90 234 

významnost 0,99736   

Graf 6.1.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět středního ucha 

zánět stř. ucha v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 26,3 16,9 
bez alerg. obtíží v 1. roce 73,7 83,1 

celkem 323 745 
počet výskytů 85 126 

významnost 0,00039 ××× 

 Chí-kvadrát testy pro zánět obličejových dutin  

Graf 6.2.a  Zánět obličejových dutin v 1. roce 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
nestonalo 93,6 97,3 

zbytek 6,4 2,7 
celkem 236 405 

počet výskytů 221 394 

významnost 0,02425 × 
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
1 X ročně 2,5 1,2 

zbytek 97,5 98,8 
celkem 236 405 

počet výskytů 6 5 

významnost 0,21882   
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zánět oblič. dutin alergici nealergici 

2 X ročně  3,0 0,7 
zbytek 97,0 99,3 
celkem 236 405 

počet výskytů 7 3 

významnost 0,02832 × 
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
3 a více  0,8 0,7 
zbytek 99,2 99,3 
celkem 236 405 

počet výskytů 2 3 

významnost 0,88224   

Graf 6.2.b  Zánět obličejových dutin  2. až 3. rok 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
nestonalo 93,4 96,4 

zbytek 6,6 3,6 
celkem 228 390 

počet výskytů 213 376 

významnost 0,08998   
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
1 X ročně 1,8 2,1 

zbytek 98,2 97,9 
celkem 228 390 

počet výskytů 4 8 

významnost 0,79634   
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
2 X ročně 2,2 1,0 

zbytek 97,8 99,0 
celkem 228 390 

počet výskytů 5 4 

významnost 0,24246   
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
3 a více  2,6 0,5 
zbytek 97,4 99,5 
celkem 228 390 

počet výskytů 6 2 

významnost 0,02455 × 
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Graf 6.2.c Zánět obličejových dutin 4. až 5. rok 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
nestonalo 89,5 94,3 

zbytek 10,5 5,7 
celkem 229 386 

počet výskytů 205 364 

významnost 0,02935 × 
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
1 X ročně 4,4 3,6 

zbytek 95,6 96,4 
celkem 229 386 

počet výskytů 10 14 

významnost 0,64692   
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
2 X ročně 4,8 1,3 

zbytek 95,2 98,7 
celkem 229 386 

počet výskytů 11 5 

významnost 0,00824 ×× 
 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
3 a více 1,3 0,8 
zbytek 98,7 99,2 
celkem 229 386 

počet výskytů 3 3 

významnost 0,51574   

Graf 6.2.d Zánět obličejových dutin 6. rok až dosud 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 

nestonalo 84,4 90,5 

zbytek 15,6 9,5 

celkem 237 398 

počet výskytů 200 360 

významnost 0,02202 × 
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zánět oblič. dutin alergici nealergici 

1 X ročně 8,0 7,3 
zbytek 92,0 92,7 
celkem 237 398 

počet výskytů 19 29 

významnost 0,73628   
  

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
2 X ročně 4,6 1,3 

zbytek 95,4 98,7 
celkem 237 398 

počet výskytů 11 5 

významnost 0,00848 ×× 

 

zánět oblič. dutin alergici nealergici 
3 a více 3,0 1,0 
zbytek 97,0 99,0 
celkem 237 398 

počet výskytů 7 4 

významnost 0,06872   
 

Graf 6.2.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin 

zánět oblič. dutin v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 46,2 37,3 
bez alerg. obtíží později 53,8 62,7 

celkem 26 679 
počet výskytů 12 253 

významnost 0,35820   

Graf 6.2.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět obličejových dutin 

zánět oblič. dutin v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 35,0 19,0 
bez alerg. obtíží v 1. roce 65,0 81,0 

celkem 40 838 
počet výskytů 14 159 

významnost 0,01279 × 
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Chí-kvadrát testy pro zánět nosohltanu, rýmu 

Graf 6.3.a Zánět nosohltanu, rýma v 1. roce 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
nestonalo 22,4 30,0 

zbytek 77,6 70,0 
celkem 290 483 

počet výskytů 65 145 

významnost 0,02133 × 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
1 X ročně 20,0 27,5 

zbytek 80,0 72,5 
celkem 290 483 

počet výskytů 58 133 

významnost 0,01867 × 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
2 X ročně 27,6 25,3 

zbytek 72,4 74,7 
celkem 290 483 

počet výskytů 80 122 

významnost 0,47579   
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
3 a více 30,0 17,2 
zbytek 70,0 82,8 
celkem 290 483 

počet výskytů 87 83 

významnost 0,00003 ××× 

Graf 6.3.b Zánět nosohltanu, rýma 2. až 3. rok 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
nestonalo 11,2 20,4 

zbytek 88,8 79,6 
celkem 304 481 

počet výskytů 34 98 

významnost 0,00080 ××× 
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zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 

1 X ročně 12,8 23,7 
zbytek 87,2 76,3 
celkem 304 481 

počet výskytů 39 114 

významnost 0,00018 ××× 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
2 X ročně 37,5 36,0 

zbytek 62,5 64,0 
celkem 304 481 

počet výskytů 114 173 

významnost 0,66391   
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
3 a více 38,5 20,0 
zbytek 61,5 80,0 
celkem 304 481 

počet výskytů 117 96 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.3.c  Zánět nosohltanu, rýma 4. až 5. rok 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
nestonalo 8,0 16,1 

zbytek 92,0 83,9 
celkem 312 483 

počet výskytů 25 78 

významnost 0,00085 ××× 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
1 X ročně 11,2 23,0 

zbytek 88,8 77,0 
celkem 312 483 

počet výskytů 35 111 

významnost 0,00003 ××× 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
2 X ročně 32,4 37,1 

zbytek 67,6 62,9 
celkem 312 483 

počet výskytů 101 179 

významnost 0,17659   
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zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 

3 a více 48,4 23,8 
zbytek 51,6 76,2 
celkem 312 483 

počet výskytů 151 115 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.3.d  Zánět nosohltanu, rýma 6. rok až dosud 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
nestonalo 8,7 14,7 

zbytek 91,3 85,3 
celkem 321 502 

počet výskytů 28 74 

významnost 0,01060 × 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
1 x ročně 22,1 28,9 

zbytek 77,9 71,1 
celkem 321 502 

počet výskytů 71 145 

významnost 0,03141 × 
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
2 x ročně 34,6 35,7 

zbytek 65,4 64,3 
celkem 321 502 

počet výskytů 111 179 

významnost 0,75220   
 

zánět nosohltanu, rýma alergici nealergici 
3 a více 34,6 20,1 
zbytek 65,4 79,9 
celkem 321 502 

počet výskytů 111 101 

významnost 0,00000 ××× 
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Graf 6.3.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu 

zánět nosohltanu, rýma v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 36,3 39,8 
bez alerg. obtíží později 63,7 60,2 

celkem 581 251 
počet výskytů 211 100 

významnost 0,33489   

Graf 6.3.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět nosohltanu, rýmu 

zánět nosohltanu, rýma v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 24,8 11,9 
bez alerg. obtíží v 1. roce 75,2 88,1 

celkem 773 285 
počet výskytů 192 34 

významnost 0,00001 ××× 

Chí-kvadrát testy pro zánět průdušek  

Graf 6.4.a  Zánět průdušek v 1. roce 

zánět průdušek alergici nealergici 
nestonalo 52,7 76,4 

zbytek 47,3 23,6 
celkem 260 436 

počet výskytů 137 333 

významnost 0,00000 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
1 X ročně 20,4 16,7 

zbytek 79,6 83,3 
celkem 260 436 

počet výskytů 53 73 

významnost 0,22745   
 

zánět průdušek alergici nealergici 
2 X ročně 13,1 3,9 

zbytek 86,9 96,1 
celkem 260 436 

počet výskytů 34 17 

významnost 0,00001 ××× 
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zánět průdušek alergici nealergici 
3 a více 13,1 3,0 
zbytek 86,9 97,0 
celkem 260 436 

počet výskytů 34 13 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.4.b  Zánět průdušek 2. až 3. rok 

zánět průdušek alergici nealergici 
nestonalo 36,6 69,5 

zbytek 63,4 30,5 
celkem 262 417 

počet výskytů 96 290 

významnost 0,00000 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
1 x ročně 26,3 21,3 

zbytek 73,7 78,7 
celkem 262 417 

počet výskytů 69 89 

významnost 0,13391   
 

zánět průdušek alergici nealergici 
2 x ročně 14,9 6,7 

zbytek 85,1 93,3 
celkem 262 417 

počet výskytů 39 28 

významnost 0,00051 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
3 a více 22,1 2,4 
zbytek 77,9 97,6 
celkem 262 417 

počet výskytů 58 10 

významnost 0,00000 ××× 
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Graf 6.4.c  Zánět průdušek 4. až 5. rok 

zánět průdušek alergici nealergici 
nestonalo 36,3 66,9 

zbytek 63,7 33,1 
celkem 259 411 

počet výskytů 94 275 

významnost 0,00000 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
1 X ročně 25,9 22,1 

zbytek 74,1 77,9 
celkem 259 411 

počet výskytů 67 91 

významnost 0,26837   
 

zánět průdušek alergici nealergici 
2 X ročně 16,2 7,3 

zbytek 83,8 92,7 
celkem 259 411 

počet výskytů 42 30 

významnost 0,00028 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
3 a více 21,6 3,6 
zbytek 78,4 96,4 
celkem 259 411 

počet výskytů 56 15 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.4.d Zánět průdušek 6. rok až dosud 

zánět průdušek alergici nealergici 
nestonalo 41,8 71,4 

zbytek 58,2 28,6 
celkem 268 412 

počet výskytů 112 294 

významnost 0,00000 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
1 X ročně 33,6 21,8 

zbytek 66,4 78,2 
celkem 268 412 

počet výskytů 90 90 

významnost 0,00070 ××× 
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zánět průdušek alergici nealergici 
2 X ročně 13,4 5,1 

zbytek 86,6 94,9 
celkem 268 412 

počet výskytů 36 21 

významnost 0,00013 ××× 
 

zánět průdušek alergici nealergici 
3 a více 11,2 1,7 
zbytek 88,8 98,3 
celkem 268 412 

počet výskytů 30 7 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.4.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek 

zánět průdušek v  1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 43,1 35,2 
bez alerg. obtíží později 56,9 64,8 

celkem 204 546 
počet výskytů 88 192 

významnost 0,04457 × 

Graf 6.4.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět průdušek 

zánět průdušek v  1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 36,4 14,0 
bez alerg. obtíží v 1. roce 63,6 86,0 

celkem 321 635 
počet výskytů 117 89 

významnost 0,00000 ××× 

Chí-kvadrát testy pro zápal plic 

Graf 6.5.a  Zápal plic v 1. roce 

zápal plic alergici nealergici 
nestonalo 94,5 97,2 

zbytek 5,5 2,8 
celkem 238 424 

počet výskytů 225 412 

významnost 0,08825   
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zápal plic alergici nealergici 
1 X ročně 4,6 2,6 

zbytek 95,4 97,4 
celkem 238 424 

počet výskytů 11 11 

významnost 0,16254   
 

zápal plic alergici nealergici 
2 X ročně 0,4 0,0 

zbytek 99,6 100,0 
celkem 238 424 

počet výskytů 1 0 

významnost 0,18163   
 

zápal plic alergici nealergici 
3 a více 0,4 0,2 
zbytek 99,6 99,8 
celkem 238 424 

počet výskytů 1 1 

významnost 0,67840   

Graf 6.5.b  Zápal plic 2. až 3. rok 

zápal plic alergici nealergici 
nestonalo 89,3 96,1 

zbytek 10,7 3,9 
celkem 234 409 

počet výskytů 209 393 

významnost 0,00072 ××× 
 

zápal plic alergici nealergici 
1 X ročně 9,0 2,7 

zbytek 91,0 97,3 
celkem 234 409 

počet výskytů 21 11 

významnost 0,00042 ××× 
 

zápal plic alergici nealergici 
2 X ročně 0,9 1,0 

zbytek 99,1 99,0 
celkem 234 409 

počet výskytů 2 4 

významnost 0,87568   
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zápal plic alergici nealergici 
3 a více 0,9 0,2 
zbytek 99,1 99,8 
celkem 234 409 

počet výskytů 2 1 

významnost 0,27464   

Graf 6.5.c  Zápal plic 4. až 5. rok 

zápal plic alergici nealergici 
nestonalo 91,7 93,8 

zbytek 8,3 6,2 
celkem 229 405 

počet výskytů 210 380 

významnost 0,31206   
 

zápal plic alergici nealergici 
1 X ročně 5,7 5,4 

zbytek 94,3 94,6 
celkem 229 405 

počet výskytů 13 22 

významnost 0,89687   
 

zápal plic alergici nealergici 
2 X ročně 1,7 0,5 

zbytek 98,3 99,5 
celkem 229 405 

počet výskytů 4 2 

významnost 0,11755   
 

zápal plic alergici nealergici 
3 a více 0,9 0,2 
zbytek 99,1 99,8 
celkem 229 405 

počet výskytů 2 1 

významnost 0,26956   

Graf 6.5.d  Zápal plic 6. rok až dosud 

zápal plic alergici nealergici 
nestonalo 84,6 95,5 

zbytek 15,4 4,5 
celkem 246 404 

počet výskytů 208 386 

významnost 0,00000 ××× 
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zápal plic alergici nealergici 
1 X ročně 12,2 4,2 

zbytek 87,8 95,8 
celkem 246 404 

počet výskytů 30 17 

významnost 0,00014 ××× 
 

zápal plic alergici nealergici 
2 X ročně 2,0 0,2 

zbytek 98,0 99,8 
celkem 246 404 

počet výskytů 5 1 

významnost 0,02100 × 
 

zápal plic alergici nealergici 
3 a více 1,2 0,0 
zbytek 98,8 100,0 
celkem 246 404 

počet výskytů 3 0 

významnost 0,02610 × 

Graf 6.5.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zápal plic 

zápal plic v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 48,4 36,8 
bez alerg. obtíží později 51,6 63,2 

celkem 31 701 
počet výskytů 15 258 

významnost 0,95115   

Graf 6.5.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života zápal plic 

zápal plic v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 26,2 18,8 
bez alerg. obtíží v 1. roce 73,8 81,2 

celkem 42 863 
počet výskytů 11 162 

významnost 0,00004 ××× 
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 Chí-kvadrát testy pro chřipkové onemocnění, virózu s horečkami 

Graf 6.6.a  Chřipka v 1. roce 

chřipka alergici nealergici 
nestonalo 39,6 49,4 

zbytek 60,4 50,6 
celkem 250 472 

počet výskytů 99 233 

významnost 0,01226 × 
 

chřipka alergici nealergici 
1 X ročně 25,6 31,4 

zbytek 74,4 68,6 
celkem 250 472 

počet výskytů 64 148 

významnost 0,10615   
 

chřipka alergici nealergici 
2 X ročně 20,8 14,0 

zbytek 79,2 86,0 
celkem 250 472 

počet výskytů 52 66 

významnost 0,01843 × 
 

chřipka alergici nealergici 
3 a více 14,0 5,3 
zbytek 86,0 94,7 
celkem 250 472 

počet výskytů 35 25 

významnost 0,00006 ××× 

Graf 6.6.b Chřipka 2. až 3. rok 

chřipka alergici nealergici 
nestonalo  16,8 28,4 

zbytek 83,2 71,6 
celkem 262 476 

počet výskytů 44 135 

významnost 0,00045 ××× 
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chřipka alergici nealergici 

1 X ročně 37,4 42,0 
zbytek 62,6 58,0 
celkem 262 476 

počet výskytů 98 200 

významnost 0,22172   
 

chřipka alergici nealergici 
2 X ročně 28,6 22,3 

zbytek 71,4 77,7 
celkem 262 476 

počet výskytů 75 106 

významnost 0,05476   
 

chřipka alergici nealergici 
3 a více 17,2 7,4 
zbytek 82,8 92,6 
celkem 262 476 

počet výskytů 45 35 

významnost 0,00004 ××× 

Graf 6.6.c  Chřipka 3. až 4. rok 

chřipka alergici nealergici 
nestonalo 8,2 19,8 

zbytek 91,8 80,2 
celkem 292 495 

počet výskytů 24 98 

významnost 0,00001 ××× 
 

chřipka alergici nealergici 
1 X ročně 37,7 42,8 

zbytek 62,3 57,2 
celkem 292 495 

počet výskytů 110 212 

významnost 0,15519   
 

chřipka alergici nealergici 
2 X ročně 30,8 28,3 

zbytek 69,2 71,7 
celkem 292 495 

počet výskytů 90 140 

významnost 0,44929   
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chřipka alergici nealergici 
3 a více 23,3 9,1 
zbytek 76,7 90,9 
celkem 292 495 

počet výskytů 68 45 

významnost 0,00000 ××× 

Graf 6.6.d Chřipka 6. rok až dosud 

chřipka alergici nealergici 
nestonalo 9,9 16,3 

zbytek 90,1 83,7 
celkem 302 540 

počet výskytů 30 88 

významnost 0,01075 × 
 

chřipka alergici nealergici 
1 X ročně 46,0 48,9 

zbytek 54,0 51,1 
celkem 302 540 

počet výskytů 139 264 

významnost 0,42519   
 

chřipka alergici nealergici 
2 X ročně 25,2 25,0 

zbytek 74,8 75,0 
celkem 302 540 

počet výskytů 76 135 

významnost 0,95760   
 

chřipka alergici nealergici 
3 a více 18,9 9,8 
zbytek 81,1 90,2 
celkem 302 540 

počet výskytů 57 53 

významnost 0,00018 ××× 

Graf 6.6.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami 

chřipka v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 36,7 36,5 
bez alerg. obtíží později 63,3 63,5 

celkem 420 384 
počet výskytů 154 140 

významnost 0,95115   
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Graf 6.6.f Výskyt alergických projevů v 1. roce života věku u jedinců 
v závislosti na tom, zda prodělali v 1. roce života chřipku či virózu s horečkami 

chřipka v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 24,7 14,3 
bez alerg. obtíží v 1. roce 75,3 85,7 

celkem 558 448 
počet výskytů 138 64 

významnost 0,00004 ××× 

Chí-kvadrát testy pro průjem delší než 2 dny 

Graf 6.7.a  Průjem v 1. roce 

průjem alergici nealergici 
nestonalo 53,2 67,3 

zbytek 46,8 32,7 
celkem 237 416 

počet výskytů 126 280 

významnost 0,00034 ××× 
 

průjem alergici nealergici 
1 X ročně 31,2 24,5 

zbytek 68,8 75,5 
celkem 237 416 

počet výskytů 74 102 

významnost 0,06337   
 

průjem alergici nealergici 
2 X ročně 7,6 6,5 

zbytek 92,4 93,5 
celkem 237 416 

počet výskytů 18 27 

významnost 0,59209   
 

průjem alergici nealergici 
3 a více 8,0 1,7 
zbytek 92,0 98,3 
celkem 237 416 

počet výskytů 19 7 

významnost 0,00007 ××× 

 



 
 

107 
 

Graf 6.7.b  Průjem 2. až 3. rok 

průjem alergici nealergici 
nestonalo 45,8 63,0 

zbytek 54,2 37,0 
celkem 227 400 

počet výskytů 104 252 

významnost 0,00003 ××× 
 

 
průjem alergici nealergici 

1 X ročně 36,1 27,0 
zbytek 63,9 73,0 
celkem 227 400 

počet výskytů 82 108 

významnost 0,01689 × 
 

průjem alergici nealergici 
2 X ročně 11,5 8,0 

zbytek 88,5 92,0 
celkem 227 400 

počet výskytů 26 32 

významnost 0,15143   
 

průjem alergici nealergici 
3 a více 6,6 2,0 
zbytek 93,4 98,0 
celkem 227 400 

počet výskytů 15 8 

významnost 0,00318 ×× 

Graf 6.7.c  Průjem 3. až 4. rok 

průjem alergici nealergici 
nestonalo 47,7 59,4 

zbytek 52,3 40,6 
celkem 222 392 

počet výskytů 106 233 

významnost 0,00513 ×× 
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průjem alergici nealergici 

1 X ročně  30,6 30,6 
zbytek 69,4 69,4 
celkem 222 392 

počet výskytů 68 120 

významnost 0,99621   
 

průjem alergici nealergici 
2 X ročně  16,2 8,4 

zbytek 83,8 91,6 
celkem 222 392 

počet výskytů 36 33 

významnost 0,00329 ×× 
 

průjem alergici nealergici 
3 a více 5,4 1,5 
zbytek 94,6 98,5 
celkem 222 392 

počet výskytů 12 6 

významnost 0,00625 ×× 

Graf 6.7.d  Průjem 6. rok až dosud 

průjem alergici nealergici 
nestonalo 38,9 46,0 

zbytek 61,1 54,0 
celkem 298 539 

počet výskytů 116 248 

významnost 0,04773 × 
 

průjem alergici nealergici 
1 X ročně  27,2 22,1 

zbytek 72,8 77,9 
celkem 298 539 

počet výskytů 81 119 

významnost 0,09736   
 

průjem alergici nealergici 
2 X ročně  7,4 7,4 

zbytek 92,6 92,6 
celkem 298 539 

počet výskytů 22 40 

významnost 0,98371   
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průjem alergici nealergici 
3 a více 26,5 24,5 
zbytek 73,5 75,5 
celkem 298 539 

počet výskytů 79 132 

významnost 0,51923   

Graf 6.7.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života průjmovou epizodu trvající alespoň 2 dny 

průjem delší než 2 dny v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 41,1 35,1 
bez alerg. obtíží později 58,9 64,9 

celkem 253 456 
počet výskytů 104 160 

významnost 0,11224   

Graf 6.7.f  Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života průjmovou epizodu delší než 2 dny 

průjem delší než 2 dny v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 28,1 15,2 
bez alerg. obtíží v 1. roce 71,9 84,8 

celkem 352 538 
počet výskytů 99 82 

významnost 0,00000 ××× 

Chí-kvadrát testy pro zánět močových cest 

Graf 6.8.a Zánět močových cest v 1. roce 

zánět moč. cest alergici nealergici 
nestonalo  93,3 95,0 

zbytek 6,7 5,0 
celkem 240 419 

počet výskytů 224 398 

významnost 0,37457   

  
zánět moč. cest alergici nealergici 

1 X ročně 4,6 4,5 
zbytek 95,4 95,5 
celkem 240 419 

počet výskytů 11 19 

významnost 0,97696   
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zánět moč. cest alergici nealergici 
2 X ročně 0,4 0,0 

zbytek 99,6 100,0 
celkem 240 419 

počet výskytů 1 0 

významnost 0,18607   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
3 a více 1,7 0,5 
zbytek 98,3 99,5 
celkem 240 419 

počet výskytů 4 2 

významnost 0,12192   

Graf 6.8.b  Zánět močových cest 2. až 3. rok 

zánět moč. cest alergici nealergici 
nestonalo 94,3 97,2 

zbytek 5,7 2,8 
celkem 227 398 

počet výskytů 214 387 

významnost 0,06375   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
1 X ročně 2,6 2,5 

zbytek 97,4 97,5 
celkem 227 398 

počet výskytů 6 10 

významnost 0,92080   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
2 X ročně 2,6 0,3 

zbytek 97,4 99,7 
celkem 227 398 

počet výskytů 6 1 

významnost 0,00628 ×× 
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
3 a více 0,4 0,0 
zbytek 99,6 100,0 
celkem 227 398 

počet výskytů 1 0 

významnost 0,18511   
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Graf 6.8.c  Zánět močových cest 4. až 5. rok 

zánět moč. cest alergici nealergici 
nestonalo  91,7 95,7 

zbytek 8,3 4,3 
celkem 229 397 

počet výskytů 210 380 

významnost 0,03769 × 
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
1 X ročně 4,4 2,8 

zbytek 95,6 97,2 
celkem 229 397 

počet výskytů 10 11 

významnost 0,28543   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
2 X ročně 1,7 1,0 

zbytek 98,3 99,0 
celkem 229 397 

počet výskytů 4 4 

významnost 0,42774   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
3 a více  2,2 0,5 
zbytek 97,8 99,5 
celkem 229 397 

počet výskytů 5 2 

významnost 0,05424   

Graf 6.8.d Zánět močových cest 6. rok až dosud 

zánět moč. cest alergici nealergici 
nestonalo 87,5 94,6 

zbytek 12,5 5,4 
celkem 240 405 

počet výskytů 210 383 

významnost 0,00144 ×× 
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
1 X ročně 7,9 4,2 

zbytek 92,1 95,8 
celkem 240 405 

počet výskytů 19 17 

významnost 0,04672 × 
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zánět moč. cest alergici nealergici 

2 X ročně 1,7 1,0 
zbytek 98,3 99,0 
celkem 240 405 

počet výskytů 4 4 

významnost 0,45137   
 

zánět moč. cest alergici nealergici 
3 a více 2,9 0,2 
zbytek 97,1 99,8 
celkem 240 405 

počet výskytů 7 1 

významnost 0,00306 ×× 

Graf 6.8.e Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života zánět močových cest 

zánět moč.cest v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 41,5 37,5 
bez alerg. obtíží později 58,5 62,5 

celkem 41 680 
počet výskytů 17 255 

významnost 0,61112   

Graf 6.8.f  Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života zánět močových cest 

zánět moč.cest v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 21,2 19,1 
bez alerg. obtíží v 1. roce 78,8 80,9 

celkem 52 841 
počet výskytů 11 161 

významnost 0,72133   

 Chí-kvadrát testy pro vyjmutí nosních mandlí  

Graf 6.9.a  Vyjmutí nosních mandlí 

nosní mandle 1. rok  alergici nealergici 
vyjmuty 0,7 0,4 

nevyjmuty 99,3 99,6 
celkem 420 774 

počet výskytů 3 3 

významnost 0,44586   
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nosní mandle 2 - 3. rok  alergici nealergici 

vyjmuty 13,8 6,2 
nevyjmuty 86,2 93,8 

celkem 420 774 
počet výskytů 58 48 

významnost 0,00001 ××× 
 

nosní mandle 4 -5. rok  alergici nealergici 
vyjmuty 15,7 8,3 

nevyjmuty 84,3 91,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 66 64 

významnost 0,00008 ××× 
 

nosní mandle 6. rok až dosud alergici nealergici 
vyjmuty 10,0 4,1 

nevyjmuty 90,0 95,9 
celkem 420 774 

počet výskytů 42 32 

významnost 0,00006 ××× 

Graf 6.9.b Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí 

vyjmutí nosních mandlí v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi později 45,5 36,3 
bez alerg. obtíží později 54,5 63,7 

celkem 11 1334 
počet výskytů 5 484 

významnost 0,52879   

Graf 6.9.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti na 
tom, zda prodělali v 1. roce života vyjmutí nosních mandlí 

vyjmutí nosních mandlí v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 31,3 19,7 
bez alerg. obtíží v 1. roce 68,8 80,3 

celkem 16 1661 
počet výskytů 5 327 

významnost 0,24801   
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 Chí-kvadrát testy pro vyjmutí krčních mandlí 

Graf 6.10.a  Vyjmutí krčních mandlí 

krční mandle 1. rok  alergici nealergici 
vyjmuty 0,2 0,1 

nevyjmuty 99,8 99,9 
celkem 420 774 

počet výskytů 1 1 

významnost 0,66037   
 

krční mandle 2 - 3. rok  alergici nealergici 
vyjmuty 1,0 0,8 

nevyjmuty 99,0 99,2 
celkem 420 774 

počet výskytů 4 6 

významnost 0,74835   
 

krční mandle 4 - 5. rok  alergici nealergici 
vyjmuty 2,1 0,8 

nevyjmuty 97,9 99,2 
celkem 420 774 

počet výskytů 9 6 

významnost 0,04275 × 
 

krční mandle 6. rok až dosud alergici nealergici 
vyjmuty 0,7 0,5 

nevyjmuty 99,3 99,5 
celkem 420 774 

počet výskytů 3 4 

významnost 0,66949   

 Chí-kvadrát testy pro spálu  

Graf 6.11.a  Spála 

spála 1. rok alergici nealergici 
prodělali  0,7 0,3 

neprodělali 99,3 99,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 3 2 

významnost 0,24407   
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spála 2 – 3. rok alergici nealergici 

prodělali  1,9 1,0 
neprodělali 98,1 99,0 

celkem 420 774 
počet výskytů 8 8 

významnost 0,21124   
 

spála 3 - 4. rok alergici nealergici 
prodělali  3,6 1,3 

neprodělali 96,4 98,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 15 10 

významnost 0,00862 ×× 
 

spála 6. rok až dosud alergici nealergici 
prodělali  2,6 1,6 

neprodělali 97,4 98,4 
celkem 420 774 

počet výskytů 11 12 

významnost 0,19953   

 Chí-kvadrát testy pro infekční mononukleózu  

Graf 6.12.a Infekční mononukleóza  

mononukleóza 1. rok alergici nealergici 
prodělali  0,2 0,5 

neprodělali 99,8 99,5 
celkem 420 774 

počet výskytů 1 4 

významnost 0,47638   
 

mononukleóza 2 - 3. rok alergici nealergici 
prodělali  1,0 0,3 

neprodělali 99,0 99,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 4 2 

významnost 0,10535   
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mononukleóza 4 - 5. rok alergici nealergici 

prodělali  2,4 0,6 
neprodělali 97,6 99,4 

celkem 420 774 
počet výskytů 10 5 

významnost 0,01016 × 
 

mononukleóza 6. rok až dosud  alergici nealergici 
prodělali  2,6 1,3 

neprodělali 97,4 98,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 11 10 

významnost 0,09575   

 Chí-kvadrát testy pro koliku  

Graf 6.13.a Kolika 

kolika 1. rok alergici nealergici 
prodělali  3,1 1,0 

neprodělali 96,9 99,0 
celkem 420 774 

počet výskytů 13 8 

významnost 0,00966 ×× 
 

kolika 2 – 3. rok alergici nealergici 
prodělali  1,9 0,4 

neprodělali 98,1 99,6 
celkem 420 774 

počet výskytů 8 3 

významnost 0,00879 ×× 
 

kolika  4 - 5. rok alergici nealergici 
prodělali  2,9 0,6 

neprodělali 97,1 99,4 
celkem 420 774 

počet výskytů 12 5 

významnost 0,00207 ×× 
 

kolika  6. rok až dosud alergici nealergici 
prodělali  6,2 1,3 

neprodělali 93,8 98,7 
celkem 420 774 

počet výskytů 26 10 

významnost 0,00000 ××× 
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Graf 6.13.b  Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života koliku 

kolika v 1. roce života prodělali  neprodělali 
s alerg. obtížemi později 42,9 36,3 
bez alerg. obtíží později 57,1 63,7 

celkem 21 1324 
počet výskytů 9 324 

významnost 0,53253   

Graf 6.13.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života koliku 

kolika v 1. roce života prodělali  neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 27,6 19,7 
bez alerg. obtíží v 1. roce 72,4 80,3 

celkem 29 1648 
počet výskytů 8 324 

významnost 0,28830   

 Chí-kvadrát testy pro plané neštovice 

Graf 6.14.a Plané neštovice 

plané neštovice 1. rok alergici nealergici 
prodělali  5,2 4,9 

neprodělali 94,8 95,1 
celkem 420 774 

počet výskytů 22 38 

významnost 0,80403   
 

plané neštovice 2 -3. rok alergici nealergici 
prodělali  14,0 14,9 

neprodělali 86,0 85,1 
celkem 420 774 

počet výskytů 59 115 

významnost 0,70475   
 

plané neštovice 4 - 5. rok alergici nealergici 
prodělali  33,6 28,4 

neprodělali 66,4 71,6 
celkem 420 774 

počet výskytů 141 220 

významnost 0,06440   
 



 
 

118 
 

 
plané neštovice 6. rok až dosud  alergici nealergici 

prodělali  19,0 13,8 
neprodělali 81,0 86,2 

celkem 420 774 
počet výskytů 80 107 

významnost 0,01772 × 

Graf 6.14.b Výskyt alergických projevů v pozdějším věku u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života plané neštovice 

         plané neštovice v 1. roce prodělali neprodělali 
          s alerg. obtížemi později 33,8 36,5 
         bez alerg. obtíží později 66,2 63,5 
                   celkem 65 1280 
              počet výskytů 22 467 

                 významnost 0,66620   

Graf 6.14.c Výskyt alergických projevů v 1. roce života u jedinců v závislosti 
na tom, zda prodělali v 1. roce života plané neštovice 

plané neštovice v 1. roce prodělali neprodělali 
s alerg. obtížemi v 1. roce 19,4 27,0 
bez alerg. obtíží v 1. roce 80,6 73,0 

celkem 1588 89 
počet výskytů 308 24 

významnost 0,08112   
 
 


