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Abstrakt

Dominika Hauptová
Vliv průběhu těhotenství na vznik alergií u dětí
Diplomová práce
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Farmacie
CÍL PRÁCE: Cílem této práce bylo zjistit, zda užívání léků v těhotenství a během
kojení, stres a nevolnost souvisejí s výskytem alergických onemocnění u dětí.
Dále ověřit jestli platí, že s rostoucím počtem možných rizikových faktorů stoupá
riziko vzniku alergie u dětí.
METODY: Zpracování dat z dotazníkové studie z roku 2011. Bylo rozesláno 2793
dotazníků do základních škol. Dotazníky byly určené rodičům žáků 7. - 8. tříd
narozených v letech 1995-1999. Návratnost dotazníků byla asi 61 %. Výsledky
studie byly zpracovány pomocí metody skórování, která byla vyhodnocena Chíkvadrát testem a Mann Whitney testem.
VÝSLEDKY: Oba testy nám potvrdily, že mezi možné rizikové faktory patří užívání
léků v těhotenství, užívání léků v období kojení a stres. Vliv nevolnosti byl potvrzen pouze Mann Whitney testem. Dále bylo oběma testy potvrzeno, že s rostoucím počtem potencionálních rizikových faktorů může stoupat riziko vzniku alergií.
ZÁVĚRY: Výsledky naší studie ukazují, že průběh těhotenství může ovlivnit rozvoj
alergií u dětí. Prenatální prevence alergií má tedy význam, ale vzhledem
k složitosti této problematiky je nutné ještě provést mnoho dalších studií, které
objasní jakým způsobem se v těhotenství chovat, aby se alergiím předcházelo.
6
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Abstract

Dominika Hauptová
The effects influencing pregnancy and the allergy in children
Diploma thesis
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Pharmacy
AIM: The aim of this study was to investigate, if using drugs during pregnancy,
using drugs during breast-feeding, stress and nausea can influence development
of allergies. Next, investigate if the growing number of potential risk factors may
increase the risk of allergies.
METHODS: Processing data from the questionnaire-based study in 2011. There
were sent 2793 questionnaires to basic schools in Czech Republic. Questionnaires were designed for parents of 7th- 8th grade students who were born
in 1995-1999. The return was about 61%. Results of the study were processed
by the score that was evaluated by chi-square test and Mann Whitney test.
RESULTS: Both tests confirmed that using drugs during pregnancy, using drugs
during breast-feeding and stress belongs to the possible risk factors. The influence of nausea was confirmed just by Mann Whitney test. We also confirmed
that the growing number of risk factors might increase the risk of allergies.
CONCLUSIONS: Results of our study demonstrate that lifestyle in pregnancy can
influence development of allergies. Prenatal prevention of allergy is important
but because of misunderstanding in this field, other studies are required. These
studies can clarify what pregnant woman should do to prevent development of
allergies.
7
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Zadání diplomové práce - cíl práce
Cílem této diplomové práce je prozkoumat faktory, které mohou

v průběhu těhotenství souviset s rozvojem alergií u dětí. Tyto faktory jsme analyzovali na území České republiky. Výsledky jsme statisticky zpracovali a měřili
jsme, zda by mohly souviset s rozvojem alergie po narození. Vybrali jsme rizikové faktory, které měly v experimentu statistický význam, a výsledky ověřili
s výsledky zahraničních studií. Tyto vybrané rizikové faktory jsme se snažili propojit a zjistit, zda se stoupajícím počtem vybraných faktorů v těhotenství stoupá
riziko vzniku alergie u dětí. V této práci jsme se zaměřili na tyto vlivy:
• průběh těhotenství (rizikové těhotenství, nevolnost, fyzická
zátěž, nálada, horečnaté onemocnění, ekzematické onemocnění)
• užívání léčiv, užívání antibiotik, užívání antipyretik, kouření
• průběh porodu (způsob porodu, termín, pořadí porodu)

8
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Úvod
V současné době stoupá prevalence alergických onemocnění a s tím

stoupá i snaha alergiím předcházet. Alergie bývá často nazývána epidemií moderní doby způsobenou nepříznivým životním prostředím, pohodlným způsobem života, novými alergeny a dalšími vlivy přicházejícími s moderní dobou.
Rozvoj alergických onemocnění je výsledkem interakce mezi genetickými
a epigenetickými faktory. Na rozvoj alergie dítěte může mít vliv už samotný průběh těhotenství, ve kterém jsou za potencionální rizikové faktory považovány
například expozice tabákovému kouři, porod císařským řezem, léčba antipyretiky, antibiotiky a jiné. Z tohoto důvodu stoupá úsilí rozpoznat, jaké vlivy
v těhotenství mohou k alergiím přispívat a jaké ne. Prevence alergie je důležitá
zejména u vysoce rizikových dětí, které mají alespoň jednoho z rodičů či sourozenců alergika. V této diplomové práci se budeme snažit pomocí výsledků dotazníkové studie rozpoznat, co by mohlo během těhotenství a období kojení
vést k rozvoji alergických onemocnění. Dále se pokusíme porozumět, jakým způsobem spolu mohou souviset jednotlivé vlivy a jejich četnost výskytu.

9
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Teoretická část

5.1 Imunitní systém a alergie
Hlavní funkce imunitního systému je ochrana před škodlivými vlivy a udržení integrity organismu. Komunikace mezi buňkami imunitního systému probíhá pomocí signálních molekul, buď přímou interakcí molekul v membránách,
nebo prostřednictvím secernovaných molekul jako jsou cytokiny, deriváty kyseliny arachidonové, NO a další. V imunologické terminologii rozlišujeme mezi imunitou specifickou a nespecifickou. Nespecifická imunita, též vrozená, má
všechny potřebné informace zapsány v DNA a při každém střetnutí s antigenem
odpovídá stejným mechanismem. Je tvořena složkami komplementu a fagocyty.
Imunita specifická, neboli získaná, se rozvíjí až po narození a je složena buněčnou složkou (T- lymfocyty a B-lymfocyty), protilátkami a cytokiny. Specifická
imunita spolupracuje s imunitou nespecifickou.
Alergie bývá definována jako přecitlivělá reakce iniciovaná imunologickými mechanismy. Název alergie je odvozen z řeckých slov allos (jiný nebo změněný stav) a ergon (reaktivita, práce, reakce). Existuje široké spektrum alergických projevů od rýmy a vyrážky až po anafylaktický šok.

5.2 Genetický podklad alergie
Souvislostí mezi alergií a genetikou se věda zabývá už nějakou dobu. Kvůli pravděpodobnému vlivu většího množství genů a kombinacemi těchto genů
není výzkum genetiky alergie jednoduchý. Fenotyp onemocnění může být ovlivněn kombinací genů nesoucích různé polymorfismy a nelze zanedbat také vliv
prostředí. Další skutečnost, která výzkum komplikuje, je rozdílný vliv genetického pozadí na vznik astmatu, atopické dermatitidy a jiných alergických onemocnění.
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Studie věnující se genetice alergie a hledání zúčastněných genů začínají
studiemi rodin. Velký význam mají studie dvojčat, které umožňují mapování
kandidátních genů. Tyto studie umožňují vytipovat genové oblasti obsahující
odlišnosti, které mohou být predispozicí vzniku alergie.
Odlišný přístup mají studie, které se zabývají procesy, jež se podílejí na
patogenezi. Tyto studie pátrají po polymorfismech, které odlišují alergiky od nealergiků. (Šedivá, 2004)

5.3 Těhotenství
5.3.1 Definice těhotenství
Termín těhotenství je označením pro období života ženy, ve kterém
v jejím těle dochází k vývoji plodu. Těhotenství trvá přibližně 9 kalendářních měsíců a je rozděleno do 3 trimestrů. Začíná početím, tedy oplodněním a formováním zygoty, a končí porodem. Během těhotenství dochází v ženském těle
k mnoha fyziologickým změnám.

5.3.2 Imunitní systém v těhotenství
V průběhu těhotenství přirozeně dochází ke změnám v imunitním systému matky, z důvodu potřeby akceptovat plod, který nese otcovské antigenní
molekuly. Racicot se spolupracovníky v imunologickém článku popisují, že model imunitní suprese během těhotenství nevysvětluje zcela správně imunitní
systém těhotné ženy. Přesto, že mohou existovat aktivní mechanismy bránící
imunitní reakci matky proti otcovým antigenům, trofoblast a imunitní systém
matky spolu spolupracují. Dále článek popisuje, jak interakce imunitních buněk a
placenty vytváří imunitní prostředí, které je schopné bránit matku a plod proti
patogenům. (Racicot et al., 2014)
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Dříve nebyly placenta a decidua považovány za aktivní imunitní orgány,
ale nyní představují důležité imunitní modulátory, které ovlivňují reakci matky
na bakteriální infekce.
Porozumění buněčným a molekulárním aspektům této interakce je důležité pro léčbu a prevenci infekčních onemocnění matky. (Racicot et al., 2014)

5.3.3 Ontogeneze imunitního systému plodu
Vývoj imunitního systému dítěte je formován na základě endogenních
faktorů, a to především genetickou predispozicí. Vnější faktory mají spíše vliv na
vytváření specifické imunity. Během embryonálního vývoje prodělává imunitní
systém dítěte dynamický vývoj.
Začátek vývoje imunitních buněk je spojován s počátkem krvetvorby,
při které vzniká ve žloutkovém vaku pluripotentní hematopoetická kmenová
buňka, která putuje v 5. týdnu gestace do fetálních jater, a poté také přechodně
do sleziny. Z této kmenové buňky vznikají veškeré imunitní buňky. V 8. - 11. týdnu gestace putují kmenové buňky do kostní dřeně, thymu, sleziny a lymfatických
uzlin. Od 20. týdne je kostní dřeň hlavním místem krvetvorby.
B-lymfocyty jsou první buňky imunitního systému. Vlivem antigenní stimulace se z části B-lymfocytů vyvíjejí plazmatické buňky, schopné od 12. týdne
gestace syntézy IgM, která je vystupňována při intrauterinní infekci plodu.
Po 20. týdnu gestace se část aktivovaných B-lymfocytů mění v paměťové buňky.
(Mocková, 2014)
Thymus se vyvíjí v 5. týdnu, v 7. týdnu přestupují do thymu z fetálních jater prekurzory T- buněk. Pro zrání a diferenciaci T- lymfocytů je potřeba kontakt
s thymovými epiteliemi, které secernují thymové působky a hormony. Vyvíjí
se TCR (T-cell receptors), které jsou důležité pro rozpoznání antigenních struktur
bakterií, virů, parazitů a vlastních apoptických buněk.
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Vývoj monocyto-makrofágového systému začíná ve 3. – 4. týdnu gestace
ve žloutkovém vaku a pokračuje ve fetálních játrech.
Novorozenec je chráněn transplacentárně získanými protilátkami IgG
od matky. Tyto protilátky jsou přenášeny od 22. týdne gestace díky Fc receptorům v placentě. Novorozenec je také chráněn v oblasti GIT IgA protilátkami získanými z mateřského mléka.

5.3.4 Životospráva v těhotenství
V průběhu těhotenství dochází v ženském těle k mnoha fyziologickým
změnám. Z tohoto důvodu jsou na ženský organismus kladeny vyšší nároky a
těhotná žena by proto měla více dbát na zdravou životosprávu, aby chránila
zdraví svoje i zdraví dítěte. Mezi základní pravidla životosprávy v těhotenství
řadíme pravidelný spánek, pestrou stravu, kvalitní pitný režim, pravidelnost vyměšování, dostatečný pohyb, odpočinek a psychickou pohodu. Dále by se těhotná žena měla vyvarovat škodlivým vlivům okolního prostředí, kouření, požívání alkoholických nápojů a drog.

5.4 Potencionální rizikové faktory vzniku alergie
V následujících odstavcích teoreticky rozebereme faktory v těhotenství,
které jsme zařadili do celkového skóre dotazníku v oblasti těhotenství. Jako potencionální rizikové faktory jsme vybrali rizikové těhotenství, pořadí porodu,
změnu ve fyzické zátěži během těhotenství, porod císařským řezem, horečnaté
onemocnění, ekzematické onemocnění, kouření, užívání antipyretik, užívání antibiotik a užívání léků.

5.4.1 Rizikové těhotenství
Pojem rizikové těhotenství byl zaveden počátkem 60. let, kdy začínalo být
jasné, že poškození novorozence nenastává až při porodu, ale je výsledkem jednotlivých nepříznivých okolností nastávajících během těhotenství.
13

V současnosti je definováno mnoho stavů, které jsou nazývány „rizikovými“. Výsledkem působení rizikových faktorů může být úmrtí plodu, vrozené vývojové vady a jiné. Asi 10-15% gravidit je označováno jako rizikové.
Rizikové těhotenství bývá často pro těhotnou ženu velkou zátěží, a to nejen fyzickou ale i psychickou. Mnohé studie uvádějí, že stres v těhotenství může
mít vliv na riziko vzniku alergie po narození. Z těchto důvodů jsme rizikové těhotenství zařadili mezi vybrané faktory.

5.4.2 Pořadí porodu
Mnoho studií se zabývá spojitostí mezi pořadím porodu a vznikem alergických onemocnění. Podle výsledků některých studií je možné předpokládat, že
s rostoucím pořadím porodu riziko vzniku alergie u dítěte klesá. Dánská studie
se zabývala právě tím, že prvorozené dítě má vyšší riziko onemocnění spojených
s imunitním systémem. Studie zkoumala spojitost mezi pořadím porodu a
funkční odpovědí T lymfocytů pupečníkové krve. Výsledkem studie bylo, že prvorození kojenci projevili snížený protizánětlivý profil T lymfocytů, což může přispívat k pozdějšímu rozvoji imunitních onemocnění. Studie objasňuje, že programování T lymfocytů probíhá v děloze a závisí na počtu prodělaných těhotenství, což může vysvětlovat zvýšené riziko vzniku imunitních onemocnění u prvorozených. (Kragh et al., 2016)

5.4.3 Změna ve fyzické zátěži během těhotenství
Známé doporučení, že by na sebe těhotná žena měla být opatrná a měla
by se šetřit, neznamená, že by měla výrazně omezit fyzickou aktivitu. Pohybová
aktivita během těhotenství je důležitá pro udržení správné fyzické a psychické
kondice. Porod je pro ženský organismus velkou zátěží, a proto by žena měla být
v dobré fyzické kondici, aby náročný porod zvládla.
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Těhotná žena může výrazně snížit fyzickou aktivitu ze strachu, aby dítě
neohrozila, což může naznačovat psychickou nepohodu, která jak již bylo zmíněno, může podle některých studií přispívat k rozvoji alergie po narození. Pokud
žena nemá závažné omezení, měla by se snažit během těhotenství provozovat
zdravý pohyb, jako je například chůze, plavání, cvičení pro těhotné a další. Tím
prospěje sobě i dítěti.

5.4.4 Porod císařským řezem
V současné době narůstá počet porodů císařským řezem. Důvody nárůstu
císařských řezů jsou různé. Možné příčiny jsou vyšší věk rodiček a zdravotní stav
populace. K porodu císařským řezem se přistupuje plánovaně, nebo akutně.
V obou případech buď ze zdravotních důvodů matky, nebo plodu.
Studie zabývající se spojitostí mezi porodem císařským řezem a alergickými onemocněními se ve svých výsledcích liší. Některé studie potvrzují, že porod císařským řezem zvyšuje riziko vzniku alergie, a jiné to naopak vyvracejí.
Brazilská průřezová studie analyzovala data 672 dětí a zkoumala, zda děti
narozené císařským řezem mají větší pravděpodobnost rozvoje alergické rýmy a
astmatu se zohledněním genetické zátěže. Závěry studie ukazují, že císařský řez
zvýšil riziko alergické rýmy u dětí narozených v rodinách s alergickou historií.
Možný biologický mechanismus vysvětlující přímou spojitost mezi císařským řezem a alergií by mohla být hygienická hypotéza. Střevní mikroflóra dětí narozených císařským řezem se liší od mikroflóry dětí narozených přirozeným porodem. Podle hygienické hypotézy je zde převaha imunitní odpovědi TH2, kvůli
nedostatku fyziologické modulace imunitního systému, což může způsobit pozdější rozvoj alergických onemocnění u dětí narozených císařským řezem (Brandao et al., 2016). Existují i další studie potvrzující tuto spojitost.
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Ludmila Hamplová ve svém článku týkajícím se nárůstu císařských řezů
popisuje, jak to ovlivňuje evoluci lidstva. Zvýšenou dostupností císařských řezů
bráníme přirozenému výběru a principu úspěšné evoluce. Můžeme tedy uvažovat, že to souvisí s nárůstem alergických onemocnění, ale vzhledem k tomu, že
je toto tvrzení poměrně odvážné, uvádím to spíše jen jako zajímavou úvahu.
(Hamplová, 2016)

5.4.5 Horečnaté onemocnění a užívání léků proti horečce a bolesti
Horečka je zvýšení tělesné teploty nad 38° C a dochází při ní k vyplavení
endogenních pyrogenů do cirkulace následkem infekce, zánětlivého procesu
nebo malignity. Horečka v těhotenství může představovat různá rizika, mezi které patří i potencionální možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku alergie
po narození.
Calvani se spolupracovníky se ve své studii zabývali spojitostí mezi infekčními onemocněními v těhotenství a rozvojem astmatu u dětí. Studie potvrdila,
že prenatální infekční onemocnění mohou mít vliv na rozvoj astmatu u dětí.
(Calvani et al., 2004)
Těhotné ženy mohou při horečce užívat paracetamol. Přesto, že je považován za relativně bezpečný lék v těhotenství, v poslední době je podezříván
z možného vlivu na vznik astmatu u dětí. Touto problematikou se zabývá mnoho zahraničních studií.
Systematická recenze publikovaná univerzitou v Melbourne shledala, že
existují studie potvrzující vliv paracetamolu na rozvoj astmatu. Tyto studie mají
nedostatky, kvůli kterým je možné toto tvrzení zpochybnit. Paracetamol je lék,
který je běžně užíván při infekčních onemocněních, a právě ty mohou mít vliv
na rozvoj astmatu, proto by studie měli brát infekční onemocnění v potaz. Abychom vysvětlili, zda je přímá souvislost mezi užíváním paracetamolu a rozvojem
alergie, je potřeba dobře navržená klinická studie. (Cheelo et al., 2015)
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V současné době neznáme jiné bezpečné analgetikum-antipyretikum
v těhotenství, než je paracetamol. Horečka může být v těhotenství riziková, proto je paracetamol, navzdory možnému vlivu na vznik alergií, dobrou volbou.
K jeho užívání v těhotenství je dobré přistupovat rozvážně a pamatovat na nefarmakologická opatření.

5.4.6 Ekzematické onemocnění
Ekzém je chronické svědivé onemocnění kůže, které může být spuštěno
hormonálními změnami, které nastávají právě v těhotenství. V těhotenství dochází k potlačení imunitní odpovědi a Th2 lymfocyty převažují nad Th1, což vede
k exacerbaci atopické dermatitidy. (Košťálová, 2009) Proto můžeme předpokládat vliv na vývoj plodu a tedy i rozvoj alergie. Okolo 70% pacientů s atopickou
dermatitidou má pozitivní rodinou anamnézu s tímto onemocněním. (Pánková,
2014)

5.4.7 Kouření v těhotenství
Stále se můžeme setkávat s těhotnými ženami, které kouří. Kouření
v těhotenství může mít mnoho následků, mezi které patří například zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění těhotné ženy, riziko vývojových vad plodu a
jiné. Škodlivé účinky pasivního i aktivního kouření v těhotenství mohou být spojeny s vyšším rozvojem alergie u dítěte. Kouření v těhotenství ohrožuje plod metylací DNA, čímž může být měněn epigenetický fenotyp. (Kabesch, 2014) Kouření
způsobuje oxidativní stres. Kouření v těhotenství (pasivní i aktivní) je škodlivé a
nemělo by být z tohoto důvodu podceňováno.

5.4.8 Užívání léků v těhotenství
Užívání léků v těhotenství přináší určitá rizika a je velmi důležité
k farmakoterapii přistupovat s velkou obezřetností. V případě, že těhotná žena
trpí nějakým chronickým onemocněním, nebo má akutní zdravotní problém, je
vždy dobré zvážit poměr rizika a užitku, a volit léky, které jsou dobře známé.
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Reakci na lék v těhotenství ovlivňují změny v absorpci, distribuci, metabolismu a eliminaci léku. Dále také změny v distribuci a eliminaci léku plodem.
K těmto změnám v období gravidity přispívá zvýšení hmotnosti, vzestup pH žaludku, zvýšení objemu krve, snížení GIT motility, zvýšení srdečního výdeje, zvýšení plazmatického průtoku ledvinami a další faktory.
Mezi rizika spojená s užíváním léků během těhotenství patří potrat či vývojové vady způsobené teratogenitou léčiv. Nejvyšší teratogenní riziko je v 1.
trimestru, a to zejména v 4. - 8. týdnu, kdy probíhá zárodečný vývoj orgánových
soustav. Prvních 14. - 18. dní gravidity platí pravidlo „vše nebo nic“, kdy může
embryo vlivem škodlivin zaniknout. Druhý a třetí trimestr do 2. týdnu před porodem považujeme za relativně bezpečný. FDA (Food and Drug Administration)
kategorizuje léky užívané v těhotenství do pěti skupin. (Nožinová, 2010)
A - riziko je nepravděpodobné: studie u těhotných riziko neprokázaly
B - riziko je méně pravděpodobné: studie na zvířatech riziko neprokázaly
C - riziko není známo: studie prokázaly teratogenní nebo embryocidní efekt
u zvířat, případně nejsou dostupné údaje u zvířat ani těhotných
D - riziko prokázáno: existují doklady rizika pro lidský plod, ale z důvodu nenahraditelnosti v kritických situacích může být lék podán
X - prokázané teratogeny: riziko převažuje nad prospěchem

5.4.9 Užívání antibiotik v těhotenství
Antibiotika jsou látky usmrcující nebo inhibující růst (množení) mikroorganismů. Jsou využívány k léčbě bakteriálních infekcí.
Některé studie navrhují, že užívání antibiotik během těhotenství může
mít vliv na rozvoj alergických onemocnění u dětí.
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Mulder se spolupracovníky v studii porovnávali 1228 dětí, které měli
astma s 1228 sourozenci, které astma nemají pomocí preskripční databáze
IADB.nl, a zkoumali, zda astma dětí souvisí s užíváním ATB v těhotenství. (Mulder et al., 2016)
Snížení počtu bakteriálních rodů během vývoje imunitního systému dětí
může mít vliv na rozvoj alergických onemocnění. Užívání antibiotik během těhotenství může vést k odlišné vaginální mikroflóře. Dítě tak během porodu získává
mikroorganismy z narušené vaginální mikroflóry, což může vysvětlovat souvislost mezi užíváním antibiotik a rozvojem astmatu u dětí. Studie předpokládala,
že tento efekt bude nejsilnější ve třetím trimestru těhotenství, a tedy blíže porodu. Výsledkem studie je, že užívání ATB ve třetím trimestru těhotenství může
souviset s mírným zvýšením rizika rozvoje astmatu u dětí. (Mulder et al., 2016)
Nevíme, zda riziko vzniku alergie stoupá kvůli účinku antibiotik nebo kvůli
odlišné mikroflóře matky a poté dítěte. Stejně jako v případě užívání antipyretik
je dobré brát v úvahu, že jsou antibiotika užívána při infekčních onemocněních,
které mohou ovlivnit rozvoj alergických onemocnění sami o sobě.
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6

Experimentální část

6.1 Metody
K získání potřebných údajů byla zvolena dotazníková studie. Dotazníkové
studie probíhají na farmaceutické fakultě pravidelně od roku 2002. V této diplomové práci vycházíme z dotazníkové studie probíhající v roce 2011. Dotazníky byly rozeslány do základních škol, kde byly rozdány rodičům žáků 7. a 8. tříd
narozených v letech 1995-1999. Dotazníky obsahovaly 62 otázek zaměřených
na život dítěte. Otázky týkající se těhotenství byly strukturovány na tři trimestry.

6.1.1 Použitý materiál a pomůcky
• dotazníky s doprovodným dopisem - bylo rozesláno 2793
dotazníků, návratnost byla asi 61 %
• dopisy pro cílové školy s žádostí o spolupráci
• obálky určené k zaslání vyplněných dotazníků
• štítky se zpětnou adresou
• počítače
• počítačové programy Microsoft Word, Microsoft Excel, Fine
Reader verze 4, GraphPad Prism 7
• softwarová aplikace ke čtení dotazníků
• scannery a tiskárny
• externí hard disky a USB flash disky

6.2 Pracovní postup
6.2.1 Tvorba dotazníků
Vytvářením dotazníku v roce 2011 se zabývalo několik diplomantů. Já sama jsem se na vytváření dotazníku z roku 2011 nepodílela.
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Spolu s dvěma diplomanty jsem vytvářela dotazníkovou studii, která proběhla na podzim roku 2015. Dotazníky byly poprvé tvořeny v elektronické podobě. Vzhledem k malé návratnosti dotazníků nebylo možné výsledky pro tuto
práci použít.

6.2.2 Struktura dotazníků
Devíti stránkový dotazník je rozdělen na jednotlivé tematické celky.
Na první a zároveň úvodní straně je objasněn účel studie, dále je vysvětlen způsob jakým dotazník vyplňovat. Úvodní text upozorňuje rodiče, že vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní. Další strany dotazníku už obsahují otázky
mířené na rodiče dítěte. V dotazníku nalezneme tři typy otázek, otázky s jednou
možnou odpovědí, otázky s více možnými odpověďmi a otázky, kde bylo možné
odpovědět slovně. Rodiče měli také možnost zvolit odpověď: „nevím, nemohu
určit“. Otázky jsou strukturovány podle časových údajů. Dotazy ohledně těhotenství jsou rozděleny na trimestry a období kojení, jiné otázky jsou děleny podle věku dítěte. Tematické okruhy dotazníku se týkaly:
• místa bydliště a typu obydlí
• zdravotních problémů dítěte
• těhotenství a porodu
• fyzických parametrů matky i dítěte
• stravování
• užívání léčiv
• hygienických návyků
• kontaktu se zvířaty
• socioekonomických vlivů
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6.2.3 Zpracování dotazníků
Na zpracování dat z různých témat se podílelo více diplomantů. Dotazníky
byly rozděleny na jednotlivé strany a oskenovány. Každý dotazník obsahoval šestimístné identifikační číslo. Dále byly dotazníky zpracovány pomocí programu
Fine reader a získaná data byla převedena do počítačového programu Microsoft
Excel. V tomto programu řádky představovaly jednotlivé dotazníky a sloupce
ukazovaly dané odpovědi. Každé odpovědi příslušel číselný kód (1,2,3,4…). Nezodpovězená otázka byla označena číslem -1. Pokud byla odpověď neohodnotitelná, příslušelo jí číslo -2.
Pomocí zjištěných údajů byly děti rozděleny na alergiky a nealergiky. Alergik jasný splňoval současně tyto kritéria:
• dítě mělo od dvou let věku zdravotní obtíže jako: celoroční rýma, sezonní
rýma, kopřivka, dráždivý kašel, ekzém, astma, alergie na léky, jiná nepopsaná alergie
• od dvou let věku bylo dítě alespoň jednou léčeno léky proti alergii
• od dvou let věku dítě navštěvovalo alergologa nebo imunologa
Nealergik jasný nesplňoval ani jedno z výše uvedených kritérií. S údaji,
ve kterých nebylo možné děti zařadit ani mezi alergiky, ani mezi nealergiky, jsme
nepracovali. Matky alergiků a nealergiků byly identifikovány podle statutu jejich
dítěte.

6.2.4 Vyhodnocení získaných dat
V počítačovém programu Microsoft Excel jsme při práci se získanými daty
používali filtry. Ty nám umožnily získat danou odpověď na otázku. Filtry nám
vygenerovaly počet příslušných odpovědí.
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Tyto hodnoty jsme porovnávali a pomocí Chí-kvadrát testu závislosti dvou
kvalitativních znaků jsme zjistili statistickou významnost. (Klemera P.,Klemerová
V., 1997) Chí-kvadrát test byl vytvořen v počítačovém programu Microsoft Excel
pomocí vzorce:
𝑥 2 = [(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

𝑐 = 𝑛𝐴 − 𝑘𝐴
𝑑 = 𝑛𝐵 − 𝑘 𝐵
𝑎0 = (𝑘𝐴 + 𝑘𝐵 ). 𝑛𝐴 /(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 )
𝑏0 = 𝑎 + 𝑏 − 𝑎0
𝑐0 = 𝑛𝐴 − 𝑎0
𝑑0 = 𝑛𝐵 − 𝑏0
𝑘𝐴 , 𝑘𝐵

…počet výskytu sledovaného znaku

𝑛𝐴 , 𝑛𝐵

…počet pokusů náhodného jevu A, B

Statistická významnost rozdílu dvou kvalitativních znaků se spolehlivostí p
se prokázala, pokud platila tato nerovnost:
𝑋2 > 𝑋2𝑝

Statistická významnost sledovaného znaku byla tím vyšší, čím byla hodnota p nižší. V grafech a tabulkách jsme stupně významnosti označili hvězdičkami
tímto způsobem:
𝑝 ≤ 0,05 ∗
𝑝 ≤ 0,01 ∗∗
𝑝 ≤ 0,001 ∗∗∗
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Pomocí šablony pro Chí-kvadrát test jsme získali tabulky, z nichž jsme následně vytvořili sloupcové grafy, které jsme převedli do počítačového programu
Microsoft Word.
Výsledky dotazníkové studie jsme se dále snažili zpracovat novým způsobem, a to pomocí metody skórování. Tato metoda umožňuje sloučit jednotlivé
faktory. V této práci se jednalo o sloučení faktorů z období těhotenství. Díky tomu lze na výsledky nahlížet komplexněji.

6.3 Skórování dat z dotazníků
Na základě našich výsledků a výsledků zahraničních studií jsme vybrali potencionálně rizikové faktory, které by mohly během těhotenství přispívat
k rozvoji alergie u dětí. Při procesu skórování jsme postupovali tak, že za každý
rizikový faktor jsme udělili dotazníku 2 body. Pokud byl faktor rozdělen do 3 trimestrů, pak byl každý trimestr bodován zvlášť. Následně jsme provedli součet
všech bodů každého dotazníku a porovnali výsledné skóre každého dotazníku
mezi matkami alergiků a matkami nealergiků. K porovnání jednotlivých skóre
nám znovu sloužil chí-kvadrát test.
Ke zpracování výsledků skórování jsme dále použili test Mann Whitney,
který se řadí mezi neparametrické testy.
Metodu

skórování

jsme

využili

k vytvoření

skóre

užívání

léků

v těhotenství, užívání léků během kojení, skóre nálady v těhotenství a šestinedělí, skóre nevolnosti a celkového skóre z období těhotenství.
U otázek na které se odpovídalo buď „ano“, nebo „ne“ jsme za „ano“ přiřadili 2 body. Takto jsme bodovali otázky: císařský řez, horečnaté onemocnění
1., 2., 3. trimestr, ekzematické onemocnění 1., 2., 3. trimestr, kouření. Otázku
týkající se pořadí porodu jsme bodovali tak, že jsme 2 body přiřadili za odpověď
„1. porod“.
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U otázky fyzické zátěže jsme 2 body přiřadili, pokud byla odpověď: „snížila se výrazně“. U otázek užívání léků jsme 2 body přiřazovali, pokud byly léky
užívány, u otázky antibiotik jsme 2 body přiřadili, pokud byla odpověď „jedna
kůra“, „2-4 kůry“ nebo „více kůr“. U otázky antipyretik jsme 2 body přiřadili, pokud byla antipyretika užívána bez ohledu na množství. Skórování nálady se lišilo
tak, že jsme 2 body přiřazovali za odpověď „problémy a napětí“ a 3 body za odpověď „velké problémy a stres“. Skóre nevolnosti se také lišilo a to tak, že
za odpověď „nevolnost ráno“ jsme přiřadili 2 body a za odpověď „nevolnost nejen ráno“ jsme přiřadili 3 body.

6.3.1 Mann Whitney test
Mann Whitney je neparametrický test porovnávající soubory statistických
dat, u kterých není možné předpokládat normální rozdělení pravděpodobností
sledovaného znaku. Výpočty vycházejí z pořadových čísel jednotlivých hodnot
variační řady. Mann Whitney test je používán pro hodnocení nepárových pokusů, kde jsou porovnávány 2 různé soubory. Testuje se hypotéza, že veličina X,
odpovídající pokusnému zásahu „A“, a veličina Y, odpovídající pokusnému zásahu „B“, mají stejné rozdělení pravděpodobností. Veličiny X a Y nemusejí odpovídat Gaussovu normálnímu rozložení.
Měření jednotek A se označuje jako x1, x2, x3,…(náhodná veličina X). Měření jednotek B se označuje jako y1, y2, y3,…(náhodná veličina Y). Měření bývají
uspořádána vzestupně podle velikosti, čímž se získá směsný výběr (veličina z).
𝑧1 < 𝑧2 < 𝑧3 … 𝑧𝑛 (𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 )
Jednotlivým hodnotám je přiřazeno pořadí. Pokud se ve směsném pořadí
2 nebo více hodnot shoduje, přiřazuje se jim tzv. průměrné pořadí. Dále jsou
označeny veličiny:
RA- Součet pořadí náležejících X
RB- Součet pořadí náležejících Y
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Platí, že součet všech pořadí (n=n1+n2) musí odpovídat součtu číslic od 1
do n podle vzorce:
𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 =

𝑛∗(𝑛+1)
2

U větších souborů je možné výpočet ulehčit tak, že jsou sečtena pouze
pořadová čísla u jedné skupiny a u druhé skupiny je součet pořadí odvozen podle vztahu:
𝑈𝐴 = 𝑛1 ×𝑛2 +
𝑈𝐵 = 𝑛1 ×𝑛2 +

𝑛1 ×(𝑛1 +1)
2

− 𝑅𝐴

𝑛2 ×(𝑛2 + 1)
− 𝑅𝐵
2

Výpočet je možné usnadnit:
𝑈𝐴 + 𝑈𝐵 = 𝑛1 + 𝑛2

Menší z hodnot UA a UB je Umin, která se využívá jako testovací kritérium a
je porovnávána s tabulkou kritických hodnot Mann Whitney pro příslušné n1 , n2
a zvolenou hladinou významnosti alfa.
Je-li U<U ( n1,n2,alfa) je zamítána nulová hypotéza o shodě veličin X, Y.
Je-li U>U

( n1,n2,alfa)

není možné zamítnout nulovou hypotézu o shodě roz-

dělení veličin X, Y.
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7

Výsledky
Z celkového počtu 2793 dotazníků bylo navráceno 1697 dotazníků, ze kte-

rých bylo 1655 vyhodnoceno jako kvalifikovaná data. Zbylé dotazníky neměly
vyplněné odpovědi, z tohoto důvodu nebyly do hodnocení zařazeny, aby nezkreslovaly výsledky. Pomocí výše popsaných kritérií jsme stanovili „alergiky jasné“, „nealergiky jasné“ a „ostatní“. Z 1655 dětí jsme 418 (25,26%) určili jako
„alergiky jasné“ a 759 (45,86%) jako „nealergiky jasné“. Data jsou obsažena
v tabulce číslo 2.
Graf č. 1: Vyjádření zastoupení alergiků a nealergiků
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7.1 Užívání léků v těhotenství
Abychom potvrdili hypotézu, že zvýšené užívání léků během těhotenství
může souviset s rozvojem alergie u dětí po narození, vytvořili jsme skóre
v oblasti užívání léků v těhotenství. Body jsme přiřazovali za užívání antibiotik
v 1., 2. a 3. trimestru, užívání léků proti bolesti a horečce v 1., 2. a 3. trimestru a
užívání 1, 2, 3, 4, 5, 6 léků v 1., 2. a 3. trimestru. Otázky byly bodovány způsobem popsaným výše. Následně jsme sečetli body jednotlivých dotazníků. Vzhledem k tomu, že jsme v každé zkoumané oblasti vyřazovali dotazníky, které neměly zodpovězené všechny otázky týkající se dané oblasti, liší se počet matek
alergiků a matek nealergiků. Počet matek alergiků a matek nealergiků se liší
v každé zkoumané oblasti. Celkový počet matek alergiků v oblasti užívání léčiv
byl 209 a celkový počet matek nealergiků 357.
Průměrná hodnota skóre 566 dotazníků (209 matek alergiků a 357 matek
nealergiků) vychází 0,9682 a medián vychází 0. Jako vyšší skóre jsme určili skóre
vyšší nebo rovno 2. Z 209 matek alergiků mělo vyšší skóre 52 matek alergiků
(24,9%) a z 357 matek nealergiků mělo vyšší skóre 60 matek nealergiků (16,8%).
Statistická významnost byla Chí-kvadrát testem potvrzena (p=0,01998). Data
k tomuto výsledku jsou uvedena v tabulce číslo 3.
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Graf č. 2: Četnost zastoupení jednotlivých skóre

Graf č. 3: Porovnání skóre užívání léků v těhotenství
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7.2 Analýza skóre užívání léků Mann Whitney testem
Analýza skóre užívání léků skupin matek alergiků a matek nealergiků
se spolehlivostí p=0,95 potvrdila statistickou významnost p=0,0099. Hypotéza,
že se obě skupiny liší, se potvrdila na úrovni dvou hvězdiček. Medián skupiny
matek alergiků (n=209) vychází 0 a medián skupiny matek nealergiků (n=357)
vychází také 0. Výsledky nepárového testu jsme interpretovali pomocí sloupcového grafu se střední hodnotou a vyznačenou směrodatnou odchylkou.
Graf č. 4: Střední hodnota skóre užívání léků
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7.3 Užívání léků v období kojení
K sledování vlivu užívání léků během kojení jsme vytvořili jiné skóre.
V dané oblasti zkoumání byl celkový počet matek alergiků 225 a matek nealergiků 367. Body jsme přiřazovali, pokud žena během kojení užívala antibiotika, léky
proti horečce a bolesti a 1, 2, 3, 4, 5, 6 léků.
Průměr 592 skóre (225 matek alergiků a 367 matek nealergiků) vychází
0,6622, medián vychází 0. Skóre vyšší nebo rovné 2 jsme určili jako vyšší skóre.
Z 225 matek alergiků má vyšší skóre 65 matek (28,9 %). Z 367 matek nealergiků
má vyšší skóre 72 matek (19,6%). Statistická významnost byla Chí-kvadrát testem potvrzena (p=0,00943). Data jsou uvedena v tabulce číslo 4.
Graf č. 5: Četnost zastoupení jednotlivých skóre
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Graf č. 6: Porovnání skóre užívání léků v období kojení

7.4 Analýza skóre užívání léků během kojení Mann Whitney
testem
Nepárový test skóre užívání léků během kojení skupin matek alergiků a
matek nealergiků se spolehlivostí p=0,95 potvrdil statistickou významnost
p=0,0027, což odpovídá značení dvou hvězdiček. Obě skupiny se tedy od sebe
liší. Medián skupiny matek alergiků (n=225) vychází 0 a medián skupiny matek
nealergiků (n=367) vychází také 0. Výsledky nepárového testu jsme interpretovali pomocí sloupcového grafu se střední hodnotou a vyznačenou směrodatnou
odchylkou.
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Graf č. 7: Střední hodnota skóre užívání léků v kojení

7.5 Nálada během těhotenství a po porodu
K určení míry stresu v těhotenství a období kojení jsme vytvořili skóre,
které nám umožnilo porovnat míru stresu u matek alergiků a nealergiků. Celkový počet matek alergiků byl 348 a matek nealergiků 619. Způsob bodování je
popsán výše.
Průměrná hodnota skóre 967 dotazníků vychází 0,6660 (348 matek alergiků a 619 matek nealergiků) a medián vychází 0. Skóre vyšší nebo rovné 2 jsme
stanovili jako vyšší skóre. Z celkového počtu 348 matek alergiků má vyšší skóre
celkem 84 matek (24,1 %) a z celkového počtu 619 matek nealergiků má vyšší
skóre 68 matek (11,0%). Statistická významnost byla Chí-kvadrát testem potvrzena (p=0,00000). Data k tomuto výpočtu jsou obsažena v tabulce číslo 5.
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Graf č. 8: Četnost zastoupení jednotlivých skóre

Graf č. 9: Porovnání skóre nálady v těhotenství a po porodu
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7.6 Analýza skóre nálady Mann Whitney testem
Porovnáním skóre nálady skupin matek alergiků a matek nealergiků
se spolehlivostí p=0,95 se potvrdila statistická významnost p < 0,0001, což znamená, že se obě skupiny velmi významně liší. Hodnota p < 0,0001 odpovídá značení čtyř hvězdiček. Medián skupiny matek alergiků (n=348) je 0 a medián skupiny matek nealergiků (n=619) je 0. Výsledky nepárového testu jsme interpretovali pomocí sloupcového grafu se střední hodnotou a vyznačenou směrodatnou
odchylkou.
Graf č. 10: Střední hodnota skóre nálady v těhotenství a po porodu
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7.7 Nevolnost v těhotenství
K sledování vlivu nevolnosti těhotné ženy na riziko vzniku alergie jsme vytvořili skóre, které slučuje všechny tři trimestry. Celkový počet matek alergiků je
v této zkoumané oblasti 275 a celkový počet matek nealergiků je 505. Způsob
bodování je popsaný výše.
Průměrná hodnota 780 skóre je 1,0961 (275 matek alergiků a 505 matek
nealergiků) a medián vychází 0. Jako vyšší skóre jsme určili skóre vyšší nebo rovno 2. Z 275 matek alergiků mělo vyšší skóre 87 matek (31,6%) a z 505 matek nealergiků mělo vyšší skóre 130 matek (25,7%). Statistická významnost Chí-kvadrát
testem potvrzena nebyla (p=0,07926). Informace k tomuto výsledku jsou uvedeny v tabulce číslo 6.
Graf č. 11: Četnost zastoupení jednotlivých skóre
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Graf č. 12: Porovnání skóre nevolnosti v těhotenství

7.8 Analýza skóre nevolnosti v těhotenství Mann Whitney testem
Analýza skóre nevolnosti skupin matek alergiků a matek nealergiků
se spolehlivostí p=0,95 potvrdila statistickou významnost p=0,0223. Hypotéza,
že se obě skupiny liší, se potvrdila na úrovni jedné hvězdičky. Medián skupiny
matek alergiků (n=275) vychází 0 a medián skupiny matek nealergiků (n=505)
vychází také 0. Výsledky nepárového testu jsme interpretovali pomocí sloupcového grafu se střední hodnotou a vyznačenou směrodatnou odchylkou.
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Graf č. 13: Střední hodnota skóre nevolnosti v těhotenství

7.9 Vybrané faktory celkového skóre těhotenství
Z okruhu otázek týkajících se těhotenství jsme pomocí Chí-kvadrát testu a
informací získaných ze zahraničních studií vybrali faktory: rizikové těhotenství,
pořadí porodu, změnu ve fyzické zátěži během těhotenství, porod císařským
řezem, horečnaté onemocnění, ekzematické onemocnění, kouření, užívání antipyretik, užívání antibiotik a užívání léků. V tabulce níže jsou výsledky Chí-kvadrát
testu jednotlivých faktorů porovnávající skupinu matek alergiků a matek nealergiků. V tabulce níže je porovnáván počet výskytů mezi matkami alergiků a matkami nealergiků a je předpokládán vyšší počet výskytů u matek alergiků. Podrobnější data k těmto výsledkům jsou uvedena v tabulkách číslo 7 - 16.
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Tab. č. 1a: Statistické významnosti vybraných faktorů v těhotenství
FAKTORY

STATISTICKÁ VÝZNAMNOST
matky alergiků > matky nealergiků

Císařský řez - ano

n.s. (P = 0,83862)

Rizikové těhotenství - ano

*** (P = 0,00008)

Pořadí porodu - 1. porod

* (P=0,02552)

Výrazně snížená fyzická aktivita

** (P=0,00407)

Horečka 1. trimestr - ano

*** (P=0,00015)

Horečka 2. trimestr - ano

* (P=0,02166)

Horečka 3. trimestr - ano

n.s. (P=0,59388)

Ekzém 1. trimestr - ano

*** (P=0,00003)

Ekzém 2. trimestr - ano

*** (P=0,00044)

Ekzém 3. trimestr - ano

** (P=0,00404)

Kouření 1. trimestr - ano

n.s (P=0,71036)

Kouření 2. trimestr - ano

n.s (P=0,44414)

Kouření 3. trimestr - ano

n.s (P=0,52557)

Antipyretika 1. trimestr - užívána

*** (P=0,00020)

Antipyretika 2. trimestr - užívána

** (P=0,00172)

Antipyretika 3. trimestr - užívána

* (P=0,03701)

ATB 1. trimestr - 1 až více kůr

** (P=0,00981)

ATB 2. trimestr - 1 až více kůr

n.s (P=0,13898)

ATB 3. trimestr - 1 až více kůr

n.s (P=0,53162)
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Tab. č. 1b: Statistické významnosti vybraných faktorů v těhotenství
FAKTORY

STATISTICKÁ VÝZNAMNOST
matky alergiků > matky nealergiků

1. trimestr - 1 lék užíván

*** (P=0,00083)

1. trimestr - 2 léky užívány

** (P=0,00521)

1. trimestr - 3 léky užívány

n.s (P=0,25947)

1. trimestr - 4 léky užívány

n.s (P=0,45753)

1. trimestr - 5 léků užíváno

n.s (P=0,29322)

1. trimestr - 6 léků užíváno

n.s (P=0,19779)

2. trimestr - 1 lék užíván

*** (P=0,00000)

2. trimestr - 2 léky užívány

* (P=0,04339)

2. trimestr - 3 léky užívány

* (P=0,01931)

2. trimestr - 4 léky užívány

n.s (P=0,93615)

2. trimestr - 5 léků užíváno

n.s (P=0,45753)

2. trimestr - 6 léků užíváno

n.s (P=0,19779)

3. trimestr - 1 lék užíván

*** (P=0,00003)

3. trimestr - 2 léky užívány

n.s (P=0,14743)

3. trimestr - 3 léky užívány

* (P=0,03741)

3. trimestr - 4 léky užívány

n.s (P=0,66903)

3. trimestr - 5 léků užíváno

n.s (P=0,45753)

3. trimestr - 6 léků užíváno

n.s (P=0,19779)
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7.10

Skóre těhotenství
K sledování vlivu narůstajícího počtu potencionálních rizikových faktorů

na rozvoj alergických onemocnění u dětí jsme vytvořili celkové skóre v oblasti
těhotenství. Vybrané rizikové faktory jsou vyznačeny v tabulce výše. Tyto faktory
jsme vybrali na základě výsledků zahraničních studií a výsledků naší dotazníkové
studie. Faktory, které se nám zdály méně jasné, například stres a nevolnost,
jsme do celkového skóre nezařadili. Celkový počet matek alergiků, kterým jsme
přiřadili skóre, byl 184 a celkový počet matek nealergiků byl 296.
Průměrná hodnota výsledného skóre vyšla 3,8875 a medián 4. Tyto hodnoty byly vypočítány ze 480 dotazníků (184 alergiků a 296 nealergiků). Skóre
vyšší nebo rovné 4 jsme určili jako vyšší skóre. Z celkového počtu 184 matek
alergiků mělo vyšší skóre 119 matek alergiků (64,7 %). Z celkového počtu 296
matek nealergiků mělo vyšší skóre 135 matek nealergiků (45,5%). Statistická
významnost byla Chí-kvadrát testem potvrzena (p= 0,00005). Data k tomuto výsledku jsou uvedena v tabulce číslo 17.
Graf č. 14: Četnost zastoupení jednotlivých skóre
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Graf č. 15: Porovnání celkového skóre matek alergiků a nealergiků

7.11

Analýza celkového skóre Mann Whitney testem
Porovnáním skóre skupin matek alergiků a matek nealergiků se spolehli-

vostí p=0,95 se potvrdila statistická významnost p=0,0003, což znamená, že
se obě skupiny významně liší. Hodnota p=0,0003 odpovídá značení tří hvězdiček.
Medián skupiny matek alergiků (n=184) je 4 a medián skupiny matek nealergiků
(n=296) je 2. Výsledky nepárového testu jsme interpretovali pomocí sloupcového grafu se střední hodnotou a vyznačenou směrodatnou odchylkou.
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Graf č. 16: Střední hodnota celkového skóre těhotenství
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8

Diskuze

8.1 Možnosti metody skórování
Metoda skórování nám umožnila nahlídnout výsledky dotazníkové studie
jiným způsobem, a to propojením faktorů v těhotenství. Na rozvoj alergie nemusí mít vliv pouze jeden faktor, může se jednat o výsledek různých faktorů. Pokud
chceme porozumět tomu, zda matka v těhotenství mohla nějakým způsobem
přispět k rozvoji alergie u dítěte, je dobré mimo jiné jednotlivé faktory zkoušet
kombinovat. Při pátrání po možné příčině vzniku alergie u dítěte, bychom měli
zohledňovat více faktorů, a také připustit jejich možnou interakci. Příkladem
může být matka alergika, která rodila přirozeným způsobem. Když se zaměříme
pouze na faktor císařského řezu, tak se nám nepotvrzuje hypotéza, že se jedná
o rizikový faktor. Tímto způsobem ale zanedbáváme možnost, že zde byly přítomny jiné rizikové faktory. Z tohoto důvodu by mohla metoda skórování přinést nový pohled na výsledky dotazníkové studie. Velmi výhodné by mohlo být
přiřadit skóre celému dotazníku, a tím zohlednit všechny možné faktory a porovnat, zda opravdu platí, že s přibývajícím počtem rizikových faktorů stoupá
riziko vzniku alergie u dítěte.
Stejně jako všechny vědecké metody má i metoda skórování určité nevýhody. Problémem může být už samotné přiřazování bodů, protože musíme
vhodně určit váhu jednotlivých faktorů, a tedy kolik bodů je vhodné přiřazovat.
Další nevýhodou je, že se nám kvůli některým nevyplněným otázkám snížilo
množství dat, se kterými jsme mohli dále pracovat, a tím jsme plně nevyužili
možnosti celé studie.
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8.2 Užívání léků během těhotenství
Skóre užívání léků v těhotenství jsme vytvořili, abychom propojili výsledky
týkající se této problematiky a zjistili, zda vyšší užívání léků v těhotenství má vliv
na rozvoj alergie u dětí. Výsledky Chí-kvadrát testu a neparametrického testu
Mann Whitney nám tuto hypotézu potvrdily. Z výsledků je patrné, že mnoho
těhotných žen v těhotenství léky neužívá. Z celkového počtu matek alergiků mělo vyšší skóre o 8,1% matek více než z celkového počtu matek nealergiků. Z toho
vyplývá, že matky alergiků užívaly léky o něco více než matky nealergiků, protože dosahovaly vyšších hodnot skóre.
Jak již bylo naznačeno výše, užívání léků, antibiotik a antipyretik může mít
negativní dopad na zdraví narozeného dítěte, a tedy i na rozvoj alergických
onemocnění. Například Andersen se spolupracovníky v jejich studii potvrzují vliv
užívání inhibitorů protonové pumpy a antagonistů histaminových receptorů H2
na rozvoj alergie u dětí. (Andersen, Sorensen et al., 2012)
Dehling spolu se spolupracovníky potvrdili možný vliv antacid užívaných
v těhotenství na rozvoj astmatu u dětí. (Dehling et al., 2009)
Je důležité nezapomenout rozlišit, zda má vliv na rozvoj alergie užívání léků nebo nemoc, kvůli které jsou léky užívány. Neznamená to ale, že by těhotná
žena neměla léky vůbec užívat, je vždy důležité posoudit, co je pro matku a dítě
optimální.

8.3 Užívání léků během kojení
Užívání léků v období kojení jsme oddělili a vytvořili pro něj samostatné
skóre. Při sledování vlivu užívání léků v období kojení na rozvoj alergie u dětí
se nám oběma testy potvrdila hypotéza, že matky alergiků užívaly léky více než
matky nealergiků. Vyššího skóre dosahovaly více matky alergiků a to s rozdílem
9,3 %.
45

Z výsledků je možné usuzovat, že užívání léků v období kojení může být
jedním z rizikových faktorů rozvoje alergických onemocnění.
Kojení je pro dítě velice prospěšné, přesto bývá často z důvodu farmakoterapie ukončeno, a to i v případech, kdy to není nutné. Existují léky, které lze
v období kojení užívat. Mezi léky kontraindikované v období kojení patří cytostatika, estrogeny, návykové látky a jiné. Antibiotika užívaná v období kojení mohou u dítěte vyvolat dysmikrobii s průjmem, což bychom mohli dát do souvislosti s rozvojem alergie u dítěte. (Nožinová, 2010)
Kojení v prvních měsících života dítěte napomáhá dozrání imunitních reakcí, můžeme proto uvažovat, že užívání léků v období kojení mohlo být důvodem jeho přerušení, a tudíž to může mít souvislost s rozvojem alergií u dětí. Dítě
získává z mateřského mléka od matky faktory imunitní regulace jako cytokiny,
makrofágy a leukocyty, 10% z nich jsou B a T lymfocyty. Takto dochází
k modulaci vývoje imunitního systému kojence. Bylo publikováno již mnoho studií o prospěšnosti kojení v prevenci alergií, ale zatím nelze s jistotou tvrdit, že
kojení je ochranným faktorem proti alergickým onemocněním.

8.4 Nálada v těhotenství a po porodu
Stres v těhotenství a v období kojení není prospěšný a podle některých
studií může přispívat k rozvoji alergií u dětí. Andersson se spolupracovníky
se zabývali souvislostí mezi stresem v těhotenství a rozvojem alergických onemocnění. Tato systematická recenze porovnávala výsledky 426 článků. Závěrem
recenze je potvrzeno možné spojení mezi stresem v těhotenství a alergiemi i
přesto, že mají studie odlišnou kvalitu. (Andersson et al., 2016) Marco se spolupracovníky potvrdili, že stresové životní situace během těhotenství mohou souviset s rozvojem alergických onemocnění u dětí. (Marco et al., 2012)
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Joachim Heinrich ve svém článku zabývajícím se touto problematikou popisuje možný mechanismus, jakým stres ovlivňuje rozvoj alergie. Jeden
z možných klíčových mechanismů může být regulace Th2 cytokinové odpovědi
pomocí stresových hormonů. (Heinrich, 2015) Z těchto důvodů jsme vytvořili
skóre, které nám určilo přibližnou míru stresu během těhotenství a kojení.
Výsledky Chí-kvadrát testu a neparametrického testu Mann Whitney nám
potvrdily hypotézu, že vyšší míra stresu v období těhotenství a kojení může souviset s rozvojem alergií u narozených dětí, protože vyššího skóre dosáhly více
matky alergiků a to s rozdílem 13,1 %.

8.5 Nevolnost v těhotenství
Mnoho žen během těhotenství postihuje nevolnost a zvracení, a to nejčastěji kolem 6. - 14. týdne těhotenství. Zvracení je projevem těhotenské gestózy neboli toxikózy. Existují různé teorie zabývající se možnou příčinou tohoto
jevu. V naší dotazníkové studii jsme zkoumali, zda by mohla být souvislost mezi zvracením a rozvojem alergických onemocnění u dětí. Vytvořili jsme skóre,
které by mělo odlišit matky, které trpěli zvracením ve zvýšené míře.
Statistická významnost nebyla Chí-kvadrát testem potvrzena. Vyšší skóre
mělo o 5,9 % více matek alergiků. Oproti tomu neparametrický test Mann Whitney nám potvrdil hypotézu, že zvracení může souviset s rozvojem alergických
onemocnění. Nevíme, zda by zde mohla být přímá souvislost mezi rozvojem
alergie a mechanismem zvracení, příčinou zvracení či léčbou zvracení. K zodpovězení této otázky je nutné, aby se porozumělo lépe problematice nevolnosti a
podle toho byla vhodně navržena studie.

47

8.6 Celkové skóre
Celkové skóre těhotenství nám sloužilo k tomu, abychom propojili potencionálně rizikové faktory rozvoje alergie u dětí a zjistili, zda s rostoucím počtem
faktorů může narůstat riziko rozvoje alergií. Výsledky obou testů nám tuto hypotézu potvrdily. Výsledky naší studie je tedy možné interpretovat tak, že pokud
se vyskytovalo 2 a více vybraných potencionálních rizikových faktorů, mohlo být
zvýšeno riziko vzniku alergie narozených dětí. Vyšších hodnot skóre dosáhlo
o 19,2 % více matek alergiků než matek nealergiků. Tyto výsledky nám potvrzují
domněnku, že matky alergiků by měli dosahovat vyšších hodnot skóre, a naopak
matky nealergiků nižších.
Jednotlivé faktory a jejich možné vlivy jsou již rozebrány výše. Do celkového skóre jsme nezařadili nevolnost z důvodu nejasností, které jsou okolo této
problematiky. Stres, u kterého možný vliv připouštíme, jsme také do celkového
skóre nezařadili, protože z naší dotazníkové studie lze míru stresu určit orientačně. K přesnějšímu určení míry stresu je zapotřebí více otázek zaměřených
na stres vytvořených pomocí znalostí z oblasti psychologie. Léky užívané
v období kojení nebyly do celkového skóre zařazeny, protože jsme zkoumali
prenatální možné vlivy. Kojení řadíme do primární prevence postnatální.
Vybrané faktory do celkového skóre (rizikové těhotenství, pořadí porodu,
změnu ve fyzické zátěži během těhotenství, porod císařským řezem, horečnaté
onemocnění, ekzematické onemocnění, kouření, užívání antipyretik, užívání antibiotik a užívání léků) jsme považovali za jasnější, ale to neznamená, že nejsou
kolem nich spekulace a nejasnosti.
Abychom podpořili, z jakého důvodu jsme vybrali tyto faktory, doplníme
další studie potvrzující možnou spojitost těchto vlivů s rozvojem alergií u dětí.
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Australská randomizovaná studie potvrzuje vliv kouření v těhotenství
na rozvoj astmatu a zhoršení plicních funkcí. Dívky byly na tento vliv citlivější.
(Dai et al., 2016)
Kolokotroni se spolupracovníky v jejich studii potvrzují spojitost mezi porodem císařským řezem a rozvojem astmatu a atopie u narozených dětí. Výrazněji se to projevilo u dětí, kde byla rodinná historie alergií. (Kolokotroni et al.,
2012) Kero se spolupracovníky dospěli k tomu, že porod císařským řezem může
zvýšit riziko rozvoje alergie u dětí. (Kero et al., 2002) Existují také studie, které
vliv císařského řezu na rozvoj alergií dětí vylučují. Například Maitra se spolupracovníky ve své studii dospěli k tomu, že porod císařským řezem nesouvisí
s rozvojem alergií u dětí. (Maitra et al., 2004)
Článek publikovaný univerzitou v Rotterdamu potvrdil možnou spojitost
mezi pořadím porodu a rozvojem alergií u dětí. Ve studii zůstala nezodpovězená
otázka, zda snížené riziko rozvoje alergie u později narozených dětí klesá
z důvodu zvýšené expozice patogenů nebo zvýšené rovnoměrnosti interakcí mezi dítětem a matkou. (Bernsen et al., 2003)
Dánská studie prokázala možnou spojitost mezi užíváním antibiotik v těhotenství a rozvojem astmatu. Bakteriální mikroflóra v prenatálním období tedy
hraje roli při rozvoji astmatu u dětí. (Stensballe et al., 2013) Jak již bylo zmíněno
výše, tyto výsledky mohou být matoucí, protože nelze opomenout, že na rozvoj
alergie může mít vliv samotné infekční onemocnění. K takovému závěru dospěli
Örtqvist se spolupracovníky. (Örtqvist et al., 2014)
Andersen se spolupracovníky v studii zabývající se užíváním paracetamolu
v těhotenství a rozvojem astmatu u dětí potvrdili, že užívání paracetamolu může
souviset s rozvojem alergie u dětí. (Andersen et al., 2012)
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Možný vliv užívání paracetamolu v těhotenství na rozvoj alergií u dětí potvrdili také Garcia-Marcos se spolupracovníky. Zabývali se také tím, jestli se jednalo o matku astmatičku. Shledali, že tento vliv může být vyšší u astmatických
matek. (Garcia-Marcos at al., 2009) Shaheen se spolupracovníky ve své studii
dospěli také k tomu, že užívání paracetamolu v pozdějším stádiu těhotenství
může souviset s rozvoje alergických onemocnění u dětí. (Shaheen et al., 2005)
Výsledky naší dotazníkové studie potvrdily statistickou významnost
při sledování vlivu horečnatého onemocnění, ekzematického onemocnění a snížení fyzické aktivy, proto byly do celkového skóre zařazeny také.
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9

Závěr
V této diplomové práci jsme se snažili pomocí výsledků dotazníkové stu-

die objasnit, jaké faktory mohou souviset s rozvojem alergií u narozených dětí, a
zda riziko stoupá s nárůstem počtu potencionálních rizikových faktorů.
Nová metoda zpracování výsledků pomocí skórování potvrdila, že užívání
léků v těhotenství, užívání léků v období kojení a stres mohou přispívat k rozvoji
alergických onemocnění u dětí. Vliv nevolnosti byl potvrzen pouze neparametrickým testem, a to s méně výraznou statistickou významností. Souvislost nevolnosti v těhotenství s rozvojem alergií zůstává prozatím nejasná, i z důvodu
neobjasněné příčiny zvracení v těhotenství.
Celkové skóre těhotenství nám mělo především ukázat, zda nárůst počtu
vybraných faktorů nějak ovlivní riziko alergií u dětí. Tato metoda nám dále
umožnila nahlídnout období těhotenství a jednotlivé faktory společně, což je
výhodné pro interpretaci výsledků. Závěrem lze výsledky shrnout tak, že výskyt
většího množství rizikových faktorů může přispívat k rozvoji alergií narozených
dětí. Přesnější interpretaci výsledků by nám umožnilo skórování celého dotazníku.
Hledání rizikových faktorů alergií je velmi komplikovaná záležitost například z důvodu vhodného výběru vědecké metody. Výběr metody komplikuje
samotný jev alergie a individualita člověka. Je potřeba ještě mnoho studií
k objasnění této problematiky.
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11 Přílohy
Tab. č. 2: zastoupení alergiků a nealergiků
Skupiny

Procenta

Počet

alergici n= 418

25,26

418

nealergici n= 759 45,86

759

ostatní n= 478

478

28,88

Tab. č. 3: porovnání výskytů vyšších skóre užívání léků v těhotenství
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
24,9
16,8
%nevybraných
75,1
83,2
celkem
209
357
počet výskytů
52
60
významnost
0,01998
×
Tab. č. 3

Tab. č. 4: porovnání výskytů vyšších skóre užívání léků v období kojení
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
28,9
19,6
%nevybraných
71,1
80,4
celkem
225
367
počet výskytů
65
72
významnost
0,00943
××
Tab. č. 4

Tab. č. 5: porovnání výskytů vyšších skóre nálady v těhotenství a po porodu
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
24,1
11,0
%nevybraných
75,9
89,0
celkem
348
619
počet výskytů
84
68
významnost
0,00000
×××
Tab. č. 5
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Tab. č. 6: porovnání výskytů vyšších skóre nevolnosti v těhotenství
Tab. č. 6
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
31,6
25,7
68,4
74,3
275
505
87
130
0,07926

Tab. č. 7: císařský řez - „ano“
Tab. č. 7
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
11,1
10,7
88,9
89,3
416
759
46
81
0,83862

Tab. č. 8: rizikové těhotenství - „ano“
Tab. č. 8
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
56,0
42,9
44,0
57,1
359
615
201
264
0,00008
×××

Tab. č. 9: pořadí porodu - „první porod“
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
53,0
46,0
%nevybraných
47,0
54,0
celkem
406
730
počet výskytů
215
336
významnost
0,02552
×
Tab. č. 9
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Tab. č. 10: fyzická aktivita - „snížila se výrazně“
Tab. č. 10
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
21,4
14,6
78,6
85,4
398
706
85
103
0,00407
××

Tab. č. 11a 11c: horečnaté onemocnění v těhotenství - „ano“
první trimestr

druhý trimestr

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
8,2
3,2
%nevybraných
91,8
96,8
celkem
416
759
počet výskytů
34
24
významnost
0,00015
×××

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
6,5
3,6
%nevybraných
93,5
96,4
celkem
416
759
počet výskytů
27
27
významnost
0,02166
×

Tab. č. 11a

Tab. č. 11b

třetí trimestr
Tab. č. 11c
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
2,9
2,4
97,1
97,6
416
759
12
18
0,59388

Tab. č. 12a 12c: ekzém v těhotenství - „ano“
první trimestr
Tab. č. 12a
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
4,1
0,7
95,9
99,3
416
759
17
5
0,00003
×××

druhý trimestr
Tab. č. 12b
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost
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Matky alergiků Matky nealergiků
3,4
0,7
96,6
99,3
416
759
14
5
0,00044
×××

třetí trimestr
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
4,6
1,7
%nevybraných
95,4
98,3
celkem
416
759
počet výskytů
19
13
významnost
0,00404
××
Tab. č. 12c

Tab. č. 13a 13c: kouření v těhotenství - „ano“
první trimestr

druhý trimestr

Matky alergiků Matky nelaergiků
% vybraných
3,8
3,4
%nevybraných
96,2
96,6
celkem
416
759
počet výskytů
16
26
významnost
0,71036

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
1,9
2,6
%nevybraných
98,1
97,4
celkem
416
759
počet výskytů
8
20
významnost
0,44414

Tab. č. 13a

Tab. č. 13b

třetí trimestr
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
1,9
2,5
%nevybraných
98,1
97,5
celkem
416
759
počet výskytů
8
19
významnost
0,52557
Tab. č. 13c

Tab. č. 14a 14c: užívání léků proti horečce a bolesti - „užíváno jakékoliv množství“
první trimestr

druhý trimestr

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
17,6
8,4
%nevybraných
82,4
91,6
celkem
272
452
počet výskytů
48
38
významnost
0,00020
×××

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
17,1
9,2
%nevybraných
82,9
90,8
celkem
275
445
počet výskytů
47
41
významnost
0,00172
××

Tab. č. 14a

Tab. č. 14b
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třetí trimestr
Tab. č. 14c
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
11,2
6,7
88,8
93,3
259
435
29
29
0,03701
×

Tab. č. 15a 15c: užívání antibiotik v těhotenství - „1 a více kůr“
první trimestr
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
6,8
2,9
%nevybraných
93,2
97,1
celkem
295
485
počet výskytů
20
14
významnost
0,00981
××

druhý trimestr

Tab. č. 15a

Tab. č. 15b
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
6,9
4,4
93,1
95,6
289
474
20
21
0,13898

třetí trimestr
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
4,3
3,4
%nevybraných
95,7
96,6
celkem
279
470
počet výskytů
12
16
významnost
0,53162
Tab. č. 15c

Tab. č. 16a 16q: užívání léků v těhotenství - „užívány“
1. trimestr - 1 lék
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
11,2
5,8
%nevybraných
88,8
94,2
celkem
418
758
počet výskytů
47
44
významnost
0,00083
×××

1. trimestr - 2 léky

Tab. č. 16a

Tab. č. 16b
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost
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Matky alergiků Matky nealergiků
2,6
0,7
97,4
99,3
418
758
11
5
0,00521
××

1. trimestr - 3 léky
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,5
0,1
%nevybraných
99,5
99,9
celkem
418
758
počet výskytů
2
1
významnost
0,25947

1. trimestr - 4 léky

Tab. č. 16c

Tab. č. 16d
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
0,0
0,1
100,0
99,9
418
758
0
1
0,45753

1. trimestr - 5 léků

1. trimestr - 6 léků

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,0
0,3
%nevybraných
100,0
99,7
celkem
418
758
počet výskytů
0
2
významnost
0,29322

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,0
0,4
%nevybraných
100,0
99,6
celkem
418
758
počet výskytů
0
3
významnost
0,19779

2. trimestr - 1 lék

2. trimestr - 2 léky

Tab. č. 16e

Tab. č. 16g
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
14,8
5,9
85,2
94,1
418
758
62
45
0,00000
×××

2. trimestr - 3 léky
Tab. č. 16ch
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
1,4
0,3
98,6
99,7
418
758
6
2
0,01931
×

Tab. č. 16f

Matky alergiků Matky nelaergiků
% vybraných
2,4
0,9
%nevybraných
97,6
99,1
celkem
418
758
počet výskytů
10
7
významnost
0,04339
×
Tab. č. 16h

2. trimestr - 4 léky
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,2
0,3
%nevybraných
99,8
99,7
celkem
418
758
počet výskytů
1
2
významnost
0,93615
Tab. č. 16i
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2. trimestr - 5 léků
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,0
0,1
%nevybraných
100,0
99,9
celkem
418
758
počet výskytů
0
1
významnost
0,45753

2. trimestr - 6 léků

Tab. č. 16j

3. trimestr - 1 lék
Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
15,6
7,8
%nevybraných
84,4
92,2
celkem
418
758
počet výskytů
65
59
významnost
0,00003
×××

Tab. č. 16k
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
0,0
0,4
100,0
99,6
418
758
0
3
0,19779

3. trimestr - 2 léky

Tab. č. 16l

Tab. č. 16m
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
1,9
0,9
98,1
99,1
418
758
8
7
0,14743

3. trimestr - 3 léky

3. trimestr - 4 léky

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
1,0
0,1
%nevybraných
99,0
99,9
celkem
418
758
počet výskytů
4
1
významnost
0,03741
×

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,2
0,1
%nevybraných
99,8
99,9
celkem
418
758
počet výskytů
1
1
významnost
0,66903

3. trimestr - 5 léků

3. trimestr - 6 léků

Tab. č. 16n

Tab. č. 16p
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
0,0
0,1
100,0
99,9
418
758
0
1
0,45753

Tab. č. 16o

Matky alergiků Matky nealergiků
% vybraných
0,0
0,4
%nevybraných
100,0
99,6
celkem
418
758
počet výskytů
0
3
významnost
0,19779
Tab. č. 16q
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Tab. č. 17: porovnání výskytů vyšších celkových skóre v těhotenství
Tab. č. 17
% vybraných
%nevybraných
celkem
počet výskytů
významnost

Matky alergiků Matky nealergiků
64,7
45,6
35,3
54,4
184
296
119
135
0,00005
×××
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Některé podmínky života dětí ve vztahu ke zdraví a
nemoci Dotazníková akce
Hradec Králové, únor 2011

Vážená maminko,
v rámci studie, kterou provádíme na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Vás prosíme o spolupráci při vyplnění dotazníku, který by měl pomoci při hledání příčin nárůstu některých onemocnění našich dětí. Jde nám o údaje jak o zdravých, tak o nemocných dětech,
neboť porovnáním těchto dvou skupin získáme potřebné poznatky.
V roce 2002 jsme provedli první dotazníkovou akci tohoto typu, nyní ji opakujeme, opět na stejných místech, takže jste se s tímto výzkumem mohla již setkat. Velmi mile nás překvapila ochota a
přesnost, s jakou většina rodičů minule dotazníky vyplnila. Na základě získaných zkušeností jsme
letošní dotazník upravili tak, aby se Vám s ním pracovalo snadněji a abychom mohli získat více
informací.
Předpokládáme Vaši dobrovolnou spolupráci, nebudeme se zlobit, pokud dotazník nebo některé
jeho části z jakýchkoli důvodů nevyplníte. Údaje, které z dotazníků získáme, budou sloužit pouze k
vědeckým účelům, ostatně celá studie je financována z prostředků Univerzity Karlovy.

1
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Dnes je téměř jisté, že o vzniku „civilizačních“ onemocnění, zejména alergických, rozhoduje
souběh několika různorodých okolností, které jednotlivě nemusí žádné problémy způsobit. Zatímco
některé z příčin nemocí jsou známy, např. dědičné vlohy, a my pouze odhadujeme jejich podíl, jiné
možné příčiny (stres, stravovací návyky, životní prostředí atd.) nejsou jednoznačně prokázány. Patrně existují i další vlivy, které se na vzniku nemocí podílejí a které nejsou ještě rozpoznány. Chceme tedy poznat faktory, které přispívají nebo naopak brání vzniku nemocí, v našem případě zejména alergických.
Obracíme se na Vás proto s řadou dotazů. Na základě poznatků z našich předchozích průzkumů a podle zahraničních zkušeností se ptáme i na okolnosti s danou problematikou zdánlivě
nesouvisející. Oslovujeme maminky zhruba 4 000 dětí narozených koncem devadesátých let minulého století, protože v té době došlo k určitým změnám ve zdravotní péči i ve způsobu života. Dotazníková akce bude probíhat v různých oblastech naší republiky, abychom mohli zachytit odlišnosti
způsobené místem pobytu dítěte, velikostí sídla, stavem ovzduší atd. Z velkého počtu dat hodláme
získat závěry, které mohou přispět k bližšímu poznání problematiky alergií.
Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete vyplňování dotazníku a za pomoc, kterou poskytujete našemu výzkumu.
Chcete-li nám sdělit svoje názory o tomto problému, použijte druhou stranu tohoto listu.
PharmDr. Petr Jílek, CSc., vedoucí výzkumné skupiny

Velikost bydliště, kde dítě žilo:

4. – 5. rok
6. až
dosud

U otázek zakřížkujte modrou nebo černou propiskou nejpravděpodobnější údaj platný pro většinu
z naznačeného období. Vyjadřování odpovědí ve
vztahu k věku dítěte má význam v tom, že pomůže
zachytit období v životě, které rozhoduje o vzniku
eventuální nemoci. Zaměřili jsme se na první rok,
potom na dvě etapy předškolní a dále na období od
přechodu školka-škola dosud.
Pokud si nejste odpovědí úplně jista, stačí, když
údaj zodpovědně odhadnete. Neznáte-li odpověď
vůbec, můžete zvolit možnost „nemohu určit, nevím“
nebo údaje vynechat. Dotazník je anonymní, avšak
chápeme, že některé dotazy mohou být pro Vás
příliš osobní. V tom případě se jimi nezabývejte.
Využijeme informace z těch otázek, které jste vyplnila a za ně Vám děkujeme.

2. – 3. rok

Návod pro vyplnění dotazníku

do 500 obyvatel
500 – 20 000 obyvatel
20 000 –50 000 obyvatel
nemohu určit, nevím
Takto zakřížkovaná odpovědní tabulka vyjadřuje,
že dítě žilo v prvním roce života ve městě s 25 000
64 obyvateli. Potom žilo v obci s cca 2 000 obyvatel a
žije zde dosud.

s. 2

rok narození

Zakřížkujte správný údaj do prázdného
políčka takto:
měsíc narození

1995

96 97 98 99

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

místo, kde dítě žilo svůj první rok
– uveďte PSČ

děvče

chlapec

vyplňte údaje z poslední doby

místo, kde dítě žije nyní – uveďte PSČ

výška (cm)

hmotnost (kg)

Velikost bytu se vám zdála dostatečná

bytový dům panelový

byt vám připadal malý, málo prostorný

bytový dům zděný

váš byt byl v osobním vlastnictví

hospodářské stavení

váš byt byl nájemní

jiný………………………

jiný typ bydlení vypište:

nemohu určit, nevím

Velikost bydliště, kde dítě žilo:

6.aždosud

rodinný dům, starší stavba

4.–5.rok

v bytě žili další členové rodiny (prarodiče, tety atp.)

2.–3.rok

rodinný dům, novostavba (do 10 let)

1.rok

dítě žilo pouze s rodiči a sourozenci

6.aždosud

4.–5. rok

2.-3. rok

Obydlí, kde dítě žilo a žije:

jeho živo ta

1.rok

4.–5.rok

6.aždosu
d

2.–3.rok

Charakterizujte bydlení dítěte v
jednotlivých obdobích

1.rok

V následujících otázkách se zaměříme na některé okolnosti života dítěte ve čtyřech životních etapách.
Jde zejména o první rok a další období jeho života dle záhlaví v tabulkách. V případě, že si údaje přesně
nepamatujete, prosíme o odhad nejpravděpodobnější nebo nejčastější situace. Pokud nemáte jistotu v
odhadu, zakřížkujte možnost „nemohu určit, nevím“.

Některé zdravotní problémy dítěte (ke straně 3)
Zde se dotkneme problémů s alergií, která se
projevuje řadou příznaků. Patří k nim:

• Celoroční rýma doprovázená řídkou sekrecí, svěděním v nose a kýcháním. Tato rýma nesouvisí
500 – 10 000 obyvatel
s nachlazením.
10 000 – 25 000 obyvatel
• Sezónní nebo také senná rýma se projevuje v ur-
čitých obdobích a souvisí např. s dobou květu někte25 000 – 50 000 obyvatel
rých rostlin, s pobytem v určitých budovách, přichází
nad 50 000 obyvatel
po kontaktu se zvířaty. Sezónní rýma bývá doprovánemohu určit, nevím
zena podrážděním spojivek. Opět nejde o následek
nachlazení.
• Dráždivý kašel bez vykašlávání vzniká za podobných okolností jako senná rýma, většinou bez nachlazení a bez tep lot, častěji se vyskytuje v noci.
• Kopřivka, svědění a zčervenání: jsou kožními projevy alergie. Mohou se objevovat bez zjevné příčiny nebo naopak
v souvislosti s určitou potravinou, kosmetickým přípravkem, v době kvetení určitých rostlin, při kontaktu se zvířaty atd.
• Ekzém je závažný projev kožní alergie, kůže svědí, odlupuje se, je začervenalá. Problémy trvají dlouhodobě, zpravidla
 je nutná dlouhodobá léčba.
• Astma je (ne vždy) alergické onemocnění dýchacích cest doprovázené výdechovou dušností, sípáním, pocitem nedo statku vzduchu. Astmatické potíže jsou buď trvalé anebo jsou vyprovokovány v době květu některých rostlin, pobytem
v určitých budovách, kontaktem se zvířaty atd.
• Alergie na léky se projevuje po podání určitého léku kterýmkoliv z výše uvedených příznaků.
• Velmi silná reakce na hmyzí bodnutí patří k také alergickým potížím. Dítě je při ní dušné, bledé, může upadat do
bezvědomí.
do 500 obyvatel
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kopřivka, svědění: opakovaně z jiných příčin

ekzém

ekzém

astma (dušnost)

astma

alergie na léky

alergie na léky
jiná alergie vypište:

jiná alergie, vypište……….…………........

sour
ozen
ci*

Návštěvy dítěte u lékaře kvůli
alergii:

lékydlepo
třeby

opakovaně u alergologa nebo imunologa

ml
ad
ší

sta
rší

Má-li dítě sourozence (*) označte,
pokud alespoň jeden ze sourozenců má/měl uvedené problémy déle

sour
ozen
ci*

ote
c

mat
ka

nemohu určit, nevím

1. rok

….............................
dítě nebylo léčeno pro žádný z uvedených problémů

dítě bylo bez uvedených problémů (v daném období)

Vybrané zdravotní obtíže u pokrevných příbuzných.

6. až dosud

kopřivka, svědění: opak. po potravinách

kopřivka, svědění: opakovaně z jiných příčin

6.aždosud

kopřivka, svědění: opak. po potravinách

lékypravi
delně

dráždivý kašel

vnemoc
nici

dráždivý kašel bez vykašlávání

4. – 5. rok

rýma sezónní (senná) – ne z nachlazení

4.–5.rok

celoroční rýma

rýma sezónní (senná) – ne z nachlazení

2. – 3. rok

celoroční rýma

2.–3.rok

Dítě bylo (kdykoli) v minulosti nebo je nyní léčeno pro níže uvedené problémy:

4. – 5. rok
6. až dosud

2. – 3. rok

Vybrané zdravotní obtíže
u dítěte, které se vyskytly
v jednotlivých obdobích:

1. rok

s. 3

než r ok.

opakovaně u dětského lékaře
opakovaně u homeopata nebo léčitele

bez uvedených problémů

u jiného lékaře…...........................

celoroční rýma

nemohu si vzpomenout, nevím

dráždivý kašel

Z dalších nemocí dítě prodělalo tuto nemoc/nemoci:

kopřivka, svědění: opakovaně

1.rok

rýma sezónní (senná)

kopřivka, svědění: po potravinách

alergie na léky

spála

jiná alergie

průjem – delší než 3 dny
infekční mononukleóza

nevím

Považujete dítě za alergika?

určitěne

vyjmutí krčních mandlí

asine

astma

asiano

vyjmutí nosních mandlí

určitě

ekzém

kolika (křečovité bolesti břicha)
plané neštovice
nemohu si vzpomenout, nevím

Pokud bylo pomocí testů zjištěno, že dítě je alergické, uveďte, prosíme, na co:

Léky, které dítě opakovaně užívalo nebo užívá proti alergii, uveďte název léku (třeba i nepřesně):

Léky určené pro vdechování, které má dítě k dispozici pro případ dušnosti, uveďte název léku:
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s. 4

2-4 balení

Léky v těhotenství – zkuste si vzpomenout,
zda jste v těhotenství užívala nějaké léky tak, že
jste spotřebovala alespoň jednu krabičku – balení.
Jde především o antibiotika, což jsou léky určené k
léčbě infekčních chorob, jejichž užívání má oproti
jiným lékům své odlišnosti, např. je nutné je užívat
v přesných časových intervalech a balení doporučují lékaři obvykle vždy vybrat celé. Lékař nebo
lékárník na tuto skutečnost většinou upozorní. Antibiotických preparátů existuje na našem trhu velmi
mnoho, k nejčastěji používaným patří: Amoclen,
Amoksiklav, Ampicilin, Augmentin, Azitromycin
Biseptol, Duomox, Klacid, Klaritromycin, Ospen, Penicilin, Penclen, Rulid, Septrin, Sumamed, Unasyn, Zinat.

více než 5 balení

v7.–
9.měsíci
běhemkoj
ení

užívání zpravidla 3 – 10 dnů)

během kojení

Užívání antibiotik během
jednotlivých třetin těhotenství, při němž jste čekala
toto dítě (Jedna kúra, znamená

v 7. – 9. měsíci

nevím, nevzpomínám si

žádná kúra
jedna kúra
2-4 kúry
více kúr (déle než 20 dnů celkem)

nevím, nevzpomínám si

během
kojení

Uveďte (vypište), prosíme, další
léky, které jste užívala během
jednotlivých třetin těhotenství,
jde např. o léky proti alergii,

ve4.–
6.měsíci

méně než jedno balení

multivitaminy jsem neužívala vůbec

v7.–
9.měs
íci

31 – 90 tablet nebo tobolek

ve4.–
6.měsí
ci

žádný z těchto léků

v1.–
3.měs
íci

1 – 30 tablet nebo tobolek

ve 4. – 6. měsíci

Užívání výše uvedených
léků během jednotlivých
třetin těhotenství. Odhadněte množství za celé 3
měsíce. (Jedno balení (krabička, obsahuje zpravidla 10
tablet či tobolek)

v1.–
3.měsíci

Zajímají nás i léky používané proti horečce a bolesti, které obsahují paracetamol, mezi něž patří: Acifein, Ataralgin,
Calpol, Coldrex, Efferalgan, Korylan,
Mexalen, Mexavit, Panadol, Paracetamol, Paralen, Tomapyrin.

v 1. – 3. měsíci

běhemk
ojení

v7.–
9.měsíci

ve4.–
6.měsíci

Užívání multivitaminů během
jednotlivých třetin těhotenství,
při němž jste čekala toto dítě a
během kojení

v1.–
3.měsíci

Výživa matky v těhotenství - uveďte (porovnejte), v jakém množství jste konzumovala multivitaminově přípravky (Calibrum, Elasti-Q, Elevit,
GS Mamavit, Centrum, CEM-M, Multi-Tabs, Cemium, Energit, MedPharma) během těhotenství
a během kojení tohoto dítěte. Zaškrtněte kolonku,
která u každého výrobku nejlépe vystihuje Vaši
situaci (uvedené množství je součet za celé tři měsíce). Pokud jste nekojila, vyplňte údaje jen o době
těhotenství.

pohoda, klid, radost
převážně klid, bez problémů
občas problémy
problémy, napětí
velké problémy, stres
nevím, nedokážu posoudit
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šestinedě
líběhem

v7.–
9.měsíci

ve4.–
6.měsíci

Uveďte Vaši převládající
náladu během těhotenství
a po porodu – pozor, místo
na dobu kojení se ptáme na
šestinedělí

v1.–
3.měsíci

astma tu, n evoln osti, pálen í žáh y

maso, uzeniny
zelenina z obchodů
zelenina domácí
ovoce z obchodů
ovoce domácí
ovoce jižní
kompoty, džusy

denně

snížilas
evýrazn
ě

vpodst
atěne

Změnila se během
těhotenství Vaše
pohybová aktivita
(fyzická zátěž) oproti
době před otěhotněním?

bylazvýšená

2 – 5× týdně

méně než 1×týdně

vůbec ne

denně

2 – 5× týdně

vůbec ne

Odhadněte, jak jste v
těhotenství a během
kojení konzumovala
další potraviny

méně než 1×týdně

v době, kdy jste čekala toto dítě během jeho kojení

snížilase
mírně

s. 5

Jak dlouho jste byla
na rizikovém těhotenství?

počet měsíců

Porod tohoto dítěte
byl v pořadí Váš

1. 2. 3. 4. a dal.

0 1-2 3-4 5-6

7-8

2,5-3,5
11-12

mléko, aspoň 1 sklenice

e

1,5-2,5
9-10

nost dítěte v kg
Porodní hmot -

med, aspoň 1 lžíci

3,5-4,5
4,5–
5,5
víc

do1,
5

umělá sladidla

d
o
8

Narodilo se dítě císařským řezem? Pokud ano, zaškrtněte.

arašídy

Hmotnost dítěte
v jednom roce

vejce, aspoň 2 ks
ryby a výrobky z nich

15
–
16

13-14

sýry

ví
ce

tvaroh a výrobky z něj

kg viz očkovací
průkaz

jogurty, aspoň kelímek,

Trpěla jste nevolností (zvracením) během těhotenství?

ve třetí třetině

v první třetině
v
druhé třetině

Actimel a podobné přípravky

Během jednotlivých
třetin těhotenství jste:

třetina těhotenství
1. 2. 3.

prodělala horečnaté onemocnění
trpěla ekzémem (déle než 3 dny)

vůbec ne nebo výjimečně

prodělala zánět močových cest

ano, převážně ráno

prodělala „gynekologický“ zánět

Ano, nejen ráno

byla v denním kontaktu se zvířaty v bytě
byla v denním kontaktu s hospodářskými zvířaty

Je dítě jedináček? Pokud ano, zaškrtněte.

kouřila více než 5 cigaret denně

Dítě se narodilo pravděpodobně
Kdy proběhl první kontakt s dítětem po
porodu (hlazení, chování, polibek atd.):

více než měsíc před termínem
14 dní až měsíc před termínem

okamžitě po porodu

v termínu

po nezbytném ošetření dítěte

déle než 2 týdny po termínu

během prvních 6 hodin po porodu
6 až 24 hodin po porodu
45
avíce

39- 44

34- 38

29- 33

24- 28

19- 23

Kolik let Vám
bylo při porodu

14-18

správný termín nebylo možné určit

po více než jednom dni
nevím, nemohu určit
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s. 6

Výživa dítěte po narození,

105 a více
19 a více

100 - 104
14 – 18 kg

200 - 204
205 a
více

12 – 13 kg

95 - 99

190 - 194

195 - 199

90 - 94

8 – 11 kg

85 - 89

0 – 7 kg
185 - 189

180 - 184

175 - 179

170 - 174

165 - 169

160 - 164

155 - 159

150 - 154

145 - 149

141 - 144

Uveďte (odhadněte), jaký váhový přírůstek jste zaznamenala
během těhotenství, když jste čekala toto dítě

Vaše výška - odhad (cm)

80 - 84

75 - 79

nepřibralajs
em

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 -59

50 - 54

45 - 49

do 40

41 - 44

Vaše hmotnost před otěhotněním - odhad (kg)

v měsících života

zatrhněte všechny způsoby v daném měsíci
převážně kojení doplněné nanejvýš čajem atp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

13.

- 9. - 12. -18.

později

kojení doplněné náhradou mateř. mléka (např. Sunar)
kojení + příkrm
výživa pouze náhradou mateřského mléka
náhrada mateřského mléka + příkrm
převážně nemléčná strava

a pak v obvyklých obdobích)

věku a pak v obvyklých obdobích)

mléko zpravidla každý den

maso zpravidla každý den

mléko 4-6krát týdně

maso 4-6krát týdně

mléko 1-3krát týdně

maso 1-3krát týdně

mléko občas

maso občas

mléko vůbec ne

uzeniny zpravidla každý den

jogurty zpravidla každý den

uzeniny 4-6krát týdně

jogurty 4-6krát týdně

uzeniny 1-3krát týdně

jogurty 1-3krát týdně

uzeniny občas

jogurty občas

dítě je vegetarián

jogurty vůbec ne

med zpravidla každý den

smažená jídla 3 a vícekrát týdně

med občas

smažená jídla jedenkrát týdně

med vůbec ne

smažená jídla výjimečně

arašídy občas

smažená jídla vůbec ne

arašídy vůbec ne

aspoň 2× měsíčně instantní jídla
[v prášku] např. kaše, polévky, jídla typu
kuře na paprice (Veselý hostinec) atd.
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6.aždosud

4.–5. rok

3.rok

Skladba jídelníčku dítěte:
(pozor, uveďte situaci ve 2 letech

ve2letech
věku

6.aždosud

4.–5. rok

3.rok

Skladba jídelníčku dítěte:
(pozor, uveďte situaci ve 2 letech věku

ve2letech
věku

v těchto měsících nemohu výživu přesně určit, nevím

s. 7

6. až dosud

2. – 3. rok

1. rok

4. – 5. rok

1× týdně a méně často
6. až dosud

4. – 5. rok

1. rok

6. až dosud

4. – 5. rok

2. – 3. rok

1. rok

Převládající způsob očisty celého těla
dítěte

2. – 3. rok

2 – 6× týdně

denně nebo téměř denně

koupání ve vaničce nebo vaně
sprchování
omytí těla pomocí umyvadla a žínky

6. až dosud

4. – 5. rok

2. – 3. rok

1. rok

nepravidelně, např. při opruzení
6. až dosud

4. – 5. rok

1. rok

6. až dosud

4. – 5. rok

2. – 3. rok

1. rok

Dětská kosmetika (krémy, oleje,
zásypy) používaná na kůži dítěte

2. – 3. rok

1 – 6× týdně

denně nebo téměř denně

obličej
zadeček
ostatní tělo
věk - roky

0

1 2

3

děti starší
děti mladší

ani jednou za rok

6.aždosud

4.–5.rok

2.–3.rok

Horečnatá onemocnění
(teplota nad 38,5°C): vyberte
nejčastější situaci

1.rok

Onemocnění doprovázená horečkou
Jde o nemoci, při nichž má dítě alespoň 2 dny
horečku dosahující více než 38,5°C, většinou se tlumí
léky nebo zábaly.

Užívání antibiotik – jedna kúra, tj.
zpravidla 5 – 10 dnů:
ani jednou za rok
jednou ročně
2-4 × ročně
častěji

2-4 × ročně

Opakování onemocnění se zvýšenou teplotou (nachlazení, rýma,
kašel atd.) – vyberte nejčastější situaci:

častěji

po uzdravení později než za 3 měsíce

nemohu určit, nevím

po uzdravení za 1 – 3 měsíce

jednou ročně

6.aždosud

počet
více

Děti, (nejen sourozenci)
které žily trvale ve vaší
domácnosti během prvních 2 let života sledovaného dítěte:

6. až dosud

školy

4.–5.rok

školky

4. – 5. rok

jeslí

Antibiotika jsou léky určené k léčbě infekčních chorob,
jejichž užívání má oproti jiným lékům své odlišnosti, např. je
nutné je užívat v přesných časových intervalech a balení
doporučují lékaři obvykle vždy vybrat celé.
Lékař nebo lékárník na tuto skutečnost většinou upozorní, stejně jako na možné vedlejší účinky, ke kterým mohou patřit zažívací obtíže. Antibiotika se vedle tablet a kapslí vyrábějí i ve formě sirupů, což usnadňuje jejich podávání
mladším dětem. Antibiotických preparátů existuje na našem
trhu velmi mnoho, k nejčastěji používaným patří:
Amoclen, Amoksiklav, Ampicilin, Augmentin, Azitromycin, Biseptol, Duomox, Klacid, Klaritromycin, Ospen,
Penclen, Penicilin, Rulid, Septrin, Sumamed, Unasyn,
Zinat.
2.–3.rok

8 -9

1.rok

6-7 7-8

2. – 3. rok

0-1 1- 2 2-3 3-4 4-5 5-6

Užívání antibiotik dítětem

po uzdravení i dříve než 1 měsíc
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1. rok

V jakém
věku nastoupilo
dítě do:

s. 8

nevím, nevzpomínámsi

3× a vícekrát

2× ročně

1× ročně

nestonalo

6. rok až dosud

nevím, nevzpomínámsi

3× a vícekrát

2× ročně

1× ročně

nestonalo

nevím, nevzpomínámsi

4. – 5. rok
3× a vícekrát

2× ročně

1× ročně

nevím, nevzpomínámsi

nestonalo

2.-3. rok
3× a vícekrát

2× ročně

1× ročně

1. rok

nestonalo

Trpělo dítě některou z
níže uvedených nemocí?
Pokud ano, odhadněte,
kolikrát ročně s danou
ne-mocí stonalo?

zánět středního ucha
zánět obličejových dutin

zánět nosohltanu, rýma
zánět průdušek
zápal plic
chřipka, viróza s horečkou
průjem delší než 2 dny
záněty močových cest

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Dítě vychovávala po většinu času:
matka s manželem (partnerem)
matka sama

základní

matka s pomocí dalších členů rodiny

vyučení

jiný člen rodiny

maturita

zažilo dítě vypjaté situace v rodině
(rozvod rodičů, vážná nemoc, ztráta
blízkého člena rodiny atp.)

vyšší odborná
vysoká škola

4.–5.rok

6.aždosu
d

2.–3.rok

1.rok

po většinu roku
6.aždosud

4.–5.rok

2.–3.rok

1.rok

denně
Kontakt dítěte se zvířaty:

matky
otce

Krátce o rodičích

pes v bytě
kočka v bytě
morče, křeček či jiný hlodavec v bytě
králík nebo činčila v bytě
ptáci v bytě
pes mimo byt
kočka mimo byt
hospodářská zvířata
ostatní ..................................................
nemohu určit, nevím
V posledním školním roce mělo dítě průměrný prospěch (ze všech
známek) [není třeba počítat, stačí odhad]:
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1 – 1,5 2 – 2,5 3 – 3,5
1,5 – 2 2,5 – 3 3,5 – 4

s. 9

koberce na většině plochy
koberce částečně

péřová (peřina, prošívaná deka)
s náplní z ovčí vlny

zcela bez koberců

z dutého vlákna a podobných materiálů

zametání podlah bez koberců denně

speciální protialergická

vlhké stírání podlah bez koberců denně

jiná, vypište:

zametání podlah bez koberců týdně
vlhké stírání podlah bez koberců týdně

výměna ložního prádla - povlaků
týdně

pro mytí podlahy se používala nejčastěji voda:
samotná nebo s Jarem apod.

1 × za dva týdny
1 × za měsíc a více
nejčastější způsob praní ložního prádla
při 40°C

vysávání koberců resp. podlah
zhruba 1× týdně
častěji než 1× týdně

pravidelné používání aviváže (nejen na lůžkoviny)

1. rok

Způsob větrání a vytápění místnosti, kde dítě většinou spalo. Lze říci, že:

dítě spalo při otevřeném okně celoročně
dítě spalo při otevřeném okně aspoň polovinu roku
okna byla během spánku zavřená, před uložením se místnost větrala celoročně
okna byla během spánku zavřená, před uložením se místnost větrala aspoň polovinu roku
okna byla během spánku zavřená, větrání bylo nepravidelné

dítě spalo v klimatizované místnosti
pokud jste větrali jinak, vypište:
místnost, kde dítě spalo, byla vytápěna ústředním (etážovým) topením s radiátory
místnost, kde dítě spalo, byla vytápěna přímotopy nebo akumulačními kamny
místnost, kde dítě spalo, byla vytápěna plynovými topidly v místnosti (WAW)
místnost, kde dítě spalo, byla vytápěna topením v podlaze
místnost, kde dítě spalo, byla vytápěna kamny na tuhá paliva nebo krbem apod.
máte-li jiný způsob vytápění, vypište:

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovala tomuto dotazníku, velmi
jste našemu výzkumu pomohla.
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4. – 5. rok
6. až dosud

méně často než 1 × týdně

2. – 3. rok

při 60°C
při 90°C nebo vyvářka

s desinfekčním prostředkem (Savo apod.)
jiná, vypište:

6.aždosud

2.–3.rok

Povrch podlahy v bytě, kde dítě
žilo po většinu uvedených období:

dítěte :

4.–5.rok

1.rok

4.–5.rok

Podlahy v bytě a jejich údržba – ptáme se na
místnosti nejčastějšího pobytu dítěte –
obývací pokoj, kuchyň, ložnice.

6.aždosu
d

2.–3.rok

Nejčastěji používaná přikrývka
během uvedených etap života

1.rok

Zde se budeme dotazovat na podmínky při
spánku Vašeho dítěte. Uvádějte, prosíme, údaje z běžných dnů, tedy kdy dítě bylo zdravé,
spalo doma, nebyly mimořádné podmínky.

