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Úvod 

 

Ve své absolventské práci se budu zabývat tématem Anafylaxe v přednemocniční péči. 

Anafylaktická reakce je život ohrožující proces, při kterém tělo nadměrně reaguje na 

styk s alergenem.  

 

Při kontaktu s alergenem dochází k aktivaci imunitního systému, uvolnění histaminu, 

který má za následek vazodilataci se zvýšenou propustností kapilár. To vede k přesunu 

intravaskulární tekutiny do intersticia s následnými otoky. Tím se sníží objem tělesné 

tekutiny, dojde k hypotenzi a člověk upadá do šoku. Je-li zablokován účinek histaminu, 

dojde i k utlumení alergické reakce. 

 

Anafylaxe se projevuje mnoha způsoby a je vyvolána specifickými spouštěči, na které 

každý jedinec může reagovat různými symptomy. V přednemocniční péči je velmi 

důležité je správně identifikovat jako anafylaktickou reakci a velmi rychle zahájit 

účinnou terapii. 

 

Zdravotník musí identifikovat závažnost zdravotního stavu pacienta a dle toho ho 

předat na správné oddělení dle stavu. 

 

Informace pro moji práci čerpám z odborných knih, ze školních přednášek a také 

z povinné školní praxe. Dalším cenným zdrojem informací jsou pro mě víkendové 

zážitky záchranářů, které jsou organizovány formou soutěží a kterých se pravidelně 

účastním. Jako doplňkový zdroj uvádím odborný časopis. 

 

V teoretické části se budu zabývat imunitním systémem obecně, jeho reakcemi na 

kontakt organismu s cizorodou látkou, vznik alergií. 

 

Dále se zaměřím na základní terapeutické postupy při zvládání terapeutické postupy 

při zvládání anafylaktického šoku. 
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V praktické části provedu dotazníkové šetření zaměřené na pedagogické pracovníky ZŠ, 

kde budu zjišťovat jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci v případě 

šokové reakce u dítěte. Na základě tohoto šetření sestavím stručný praktický návrh na 

manuál pro pedagogické pracovníky ZŠ prvního stupně, zaměřený pro poskytování 

laické přednemocniční péče při anafylaxi. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1  Hlavní cíl 

 Seznámit čtenáře s teorií anafylaxe, zejména s její etiologií, prevencí, laickou a 

přednemocniční péčí. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Provést dotazníkové šetření zaměřené na pedagogické pracovníky ZŠ prvního 

stupně, kde budu zjišťovat jejich znalosti a dovednosti na téma alergie a 

anafylaxe. 

 Sestavit návrh manuálu pro pedagogické pracovníky ZŠ prvního stupně, 

zaměřený na poskytování laické přednemocniční péče při anafylaxi. 
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2 Anafylaxe 

Světová alergologická organizace WAO (World Allergy Organization) definuje anafylaxi 

jako těžkou, život ohrožující, generalizovanou nebo systémovou hypersenzitivní reakci. 

Anafylaxe je tedy náhle vzniklý, akutní a život ohrožující stav. Jeho příčinou je ve 

většině případů reakce organismu na kontakt s alergenem, což je látka vyvolávající 

alergii. Anafylaxe se objevuje nečekaně, často u mladých zdravých jedinců, může se 

rychle rozvíjet z nenápadných příznaků. Nemá diagnostický a u lůžka nemocného 

proveditelný test s jasnou výpovědní hodnotou, její rozpoznání je tedy čistě klinické. 

Tato těžká alergická reakce může vést k selhání respiračního a kardiovaskulárního 

systému a k úmrtí. [PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011] 

 

Nejtěžší formou anafylaxe je anafylaktický šok. 

Pokud dojde ke generalizovanému poškození organismu alergickou reakcí, označuje se 

jako systémová anafylaxe. Častěji se rozvine v případě, kdy antigen pronikne do 

organismu zažívacím traktem nebo se dostane přímo do krve. Postiženo je pak několik 

orgánových systémů současně. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009, s. 225]  

 

Podstatou vzniku klinických symptomů při anafylaxi je uvolnění mediátorů, ke kterému 

dochází cestou imunologickou nebo neimunologickou. Neimunologický mechanismus 

je reakce anafylaktoidní. Předpokládá se, že určitou roli hrají i faktory neurogenní. 

Pravá anafylaxe (neboli anafylaktická reakce) je imunopatologická reakce 1. typu 

zprostředkovaná protilátkami IgE. Vzniká na podkladě senzibilizace organizmu po 

opakovaném kontaktu s alergenem. 

Anafylaktoidní reakce jsou vyvolány neimunitním mechanizmem. Někdy se pod tento 

pojem řadí také reakce zprostředkované jiným imunitním mechanizmem, např. 

protilátkami IgG, imunokomplexy, anafylaktoxiny. Tyto reakce mohou vznikat po 

prvním kontaktu. 

 

Pro praxi je důležité, že klinický obraz a léčebný postup anafylaktických i 

anafylaktoidních reakcí je v podstatě stejný. Bez ohledu na typ reakce je pro léčbu 

rozhodující výhradně klinický stav pacienta. *ĎURČOVIČ, 2011+ 
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2.1 Historie 

Název anafylaxe pochází z počátku dvacátého století. Je odvozen z řeckého slova 

phylaxix, což znamená chránit. Je to doba vzniku prvních očkovacích postupů. Termín 

profylaxe byl už známý a užíval se pro léčebný postup navozující ochranu lidského 

organismu před různými zdroji infekce.  Jestliže tento stav ochrany chyběl, označoval 

se termínem afylaxe, neboli chybění fylaxe. Tento výraz byl postupně nahrazen 

z důvodu lepší výslovnosti pojmem anafylaxe. 

 

V roce 1901 podnikli francouzští lékaři a výzkumníci Paul Portier a Charles Robert 

Richet oceánografickou výpravu na jachtě monackého prince Alberta I. Rozhodli se 

vyrobit očkovací látku proti žahavým účinkům toxinu mořských sasanek a medůz. 

Tento toxin totiž působil velmi nepříjemné a bolestivé popálení, někdy i celkové život 

ohrožující reakce. Díky tomu nebyli námořníci, rybáři ani lidé koupající se v moři 

v bezpečí. Badatelům se podařilo ulovit v Atlantiku dostatečné množství těchto 

živočichů, a tak z nich mohli extrahovat toxin a prokázat jeho působnost na nervový 

útlum u různých zvířat. 

 

Po návratu domů do Francie se badatelé pokoušeli opakovanými injekcemi malého 

množství toxinu očkovat pokusné psy. První velmi malá dávka většinou nezpůsobila 

žádné, nebo jen malé obtíže. Druhá dávka, byť byla ještě menší, než předcházející, 

způsobila prudké reakce a úmrtí zvířat. Přežili pouze dva, které zabila dávka třetí. 

Později už jen samotný Richet dále tuto problematiku studoval a prokázal, že sérum 

odebrané očkovaným psům si ponechává „alergické“ vlastnosti a že po překonání 

anafylaktické reakce se psi stali imunní vůči látce, která původní reakce vyvolala. V roce 

1913 byl Richetův objev oceněn udělením Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii. 

 

Portier a Richet však nebyli zcela prvními, kteří se touto problematikou zabývali. V roce 

1893 Behring a v roce 1894 Flexner psali o podobných reakcích experimentálně 

navozených u morčat a králíků. A dokonce z roku 1905 je zachován písemný údaj pana 

Finkelsteina o vzniklé anafylaktické reakci dítěte po požití kravského mléka. 

Publikace o anafylaxi navozené potravinami, léky a hmyzím jedem jsou vydávány 

v padesátých až šedesátých letech minulého století, v sedmdesátých letech se objevují 
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zprávy o idiopatické anafylaxi, v roce 1980 jsou publikovány první údaje o alergii na 

latex. [PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011] 

 

2.2 Symptomatologie anafylaxe 

Bazofil (bazofilní granulocyt) 

Je druh leukocytu. Vzniká v kostní dřeni. Cirkulující granulocyt s laločnatým jádrem, 

podílející se na alergických reakcích. Obsahuje uvnitř granule (zrnité váčky), které 

obsahují mimo jiné histamin, jež může být za určitých okolností uvolněn ven z buňky. 

 

Mastocyt (heparinocyt) 

Je žírná buňka. Vznikající také v kostní dřeni, ale na rozdíl od bazofilu zůstává natrvalo 

v tkáni (nejčastěji v kůži a trávicí soustavě). Má podobnou funkci jako bazofilní 

granulocyt a obsahuje též granuly obsahující histamin.  

 

Histamin  

Silná organická zásada, krystalického tvaru, rozpustná ve vodě. Histamin je uložen 

v bazofilech a mastocytech. Histamin se uvolňuje vlivem záření, alergenu, farmaky, atd. 

Je hlavním mediátorem při alergické reakci. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009] 

 

Podstatou anafylaxe je reakce mezi protilátkami (imunoglobuliny IgE) a alergii 

navozujícími látkami, alergeny. Vzniká složitý děj, při kterém se uvolní mediátory, např. 

histamin. Ty způsobí rychle se rozvíjející klinické projevy. 

 

Časné příznaky na kůži a v gastrointestinálním systému zahrnují celkový pocit tepla, 

svědění dlaní, chodidel, erytém, generalizovaný pruritus (svědění), závratě, pocity 

hrozící katastrofy, bolesti hlavy, břicha, nauzeu a zvracení, průjem, dále respirační 

příznaky s obstrukcí horních a dolních dýchacích cest. V případě rozvoje laryngeálního 

edému předchází pocit stažení hrdla, potom pocit dušení. Zrychlené a usilovné 

dýchání, prošedlé nebo fialové zbarvení kůže a sliznic jsou příznaky problémů dolních 

cest dýchacích a mohou vést až k zástavě dechu. Někdy současně, nebo v malém 

časovém sledu, dojde k bronchospasmu a ke vzniku astmatického záchvatu.  
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Kardiovaskulární systém může vykazovat zrychlený puls, pokles tlaku krve, poruchu 

srdečního rytmu, ale také infarkt myokardu a srdeční zástavu. 

 

Oči reagují světloplaše, mohou svědět, slzet, zarudnout. Projevy v nervovém systému 

se mohou prezentovat bolestmi hlavy, nervozitou a neklidem, závratěmi až poruchou 

vědomí. Může dojít také k děložním křečím a pomočení. 

Příznaky se mohou vyskytovat v kombinaci nebo jednotlivě. 

 

Mimořádně významné jsou respirační a kardiovaskulární příznaky, odhadem se podílí 

respirační komplikace v 70% na fatální anafylaxi a kardiovaskulární komplikace ve 24%.  

Příznaky se rozvíjejí během vteřin až minut. Méně často se příznaky objeví za déle než 

30 minut. Je přímá korelace mezi rychlostí nástupu reakce a závažností příznaků. 

Projevy začínají často kožními projevy a pokračují opresemi, závratěmi, příznaky 

respiračními. Kardiovaskulární symptomy obvykle začínají hypotenzí a mohou vést 

k plnému obrazu šoku. 

 

U dětí jsou kožní a respirační příznaky častější než gastrointestinální a kardiovaskulární. 

Vždy je třeba pamatovat na možný dvoufázový průběh anafylaxe, kdy po první atace 

příznaky odeznívají a druhý nástup symptomů nastává s latencí až dvanáct hodin. Tato 

situace se vyskytuje u 20% případů anafylaxe. 

 

Asi v 10% případů plně rozvinutého šoku končí život zástavou dechu a srdeční činnosti. 

Příčinou této zástavy bývá selhání krevního oběhu a hypoxie způsobená 

bronchospasmem či edémem hrtanu. [www.remedia.cz] 

 

2.3 Etiopatogeneze 

Příznaky anafylaxe jsou vyvolány masivním uvolněním biologicky aktivních látek, 

mediátorů (např. histamin) z mastocytů (žírných buněk) a bazofilů (druh leukocytu). 

Účinky mediátorů jsou bronchokonstrikce, zvýšená sekrece hlenových žláz, 

vazodilatace, zvýšená permeabilita cév, kontrakce hladkého svalstva. 
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Specifické protilátky IgE se váží na vysokoafinní receptor na povrchu žírných buněk a 

bazofilů. Po vazbě alergenu na IgE dojde k agregaci receptorů a následné degranulaci 

s uvolněním mediátorů. Nejčastěji jde o imunologickou reakci zprostředkovanou IgE, 

která se uplatňuje u potravinové alergie, alergie na jed blanokřídlého hmyzu, léčivé 

přípravky (např. penicilin, cefalosporiny, inzulin, alergenové extrakty, vakcíny), krev a 

její deriváty. Na buněčné úrovni dojde k vazbě alergenu na specifické IgE, které jsou 

navázány na vysokoafinní receptory pro IgE na povrchu senzibilizovaných mastocytů a 

bazofilních leukocytů. Tento děj vede k agregaci a přemostění sousedních 

vysokoafinních receptorů pro IgE a signál je veden přes transmembránový receptor do 

buněk a způsobí jejich okamžitou degranulaci. 

 

Existují i jiné cesty degranulace mastocytů, které nejsou závislé na IgE, přímá 

degranulace buněk s uvolněním mediátorů anafylaxe, může nastat např. po podání 

opiátů nebo rentgenových kontrastních látek.  

 

Mezi neimunologické faktory vyvolávající anafylaxi, u nichž zatím nebyl mechanismus 

aktivace mastocytů rozpoznán, patří zvýšená tělesná aktivita, expozice chladu a 

studené vody. [PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011] 

 

2.4 Etiologické faktory anafylaxe 

Látek, které mohou vyvolat anafylaxi, je mnoho. Patří sem potraviny, léky, hmyzí jedy, 

latex, očkovací látky, vakcíny určené k léčbě alergií, seminální tekutina. 

Další příčiny, podílející se na vzniku anafylaxe, mohou být fyzická a psychická zátěž a 

chlad. 

 

Jsou však i situace, kdy se vyvolávající faktor obtíží vůbec nepodaří prokázat. Pokud 

tedy není spouštěcí faktor rozpoznán, mluvíme o idiopatické anafylaxi. [PETRŮ, 

KRČMOVÁ, 2011] 
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2.4.1 Potraviny 

Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, které způsobují kolem padesáti procent 

všech reakcí. U dětí dokonce až 75%. Alergizovat může jakákoliv potravina s výjimkou 

pitné vody. 

 

O anafylaxi na potravinové alergeny je třeba uvažovat vždy, pokud se její vznik váže na 

určitý druh potravin (např. citrusy), nástup příznaků bývá obdobný. Možnost vzniku 

potravinové anafylaxe se zvyšuje u pylových alergiků.  

 

V raném dětském věku je anafylaxe nejčastěji způsobena alergií na bílkovinu kravského 

mléka (beta-laktoglobulin, kasein). Pokud je dítě živeno výhradně mateřským mlékem, 

je zcela v pořádku. Když však dostane první dávky mléka kravského, může začít velmi 

brzy na tuto potravu alergicky reagovat. Podobné je to v případě na podávání 

vaječného bílku (ovalbumin, ovomukoid a další), nebo žloutku (livetin).  *PETRŮ, 

KRČMOVÁ, 2011, s. 16]  

 

V pozdějším věku mohou být příčinou alergických potíží různé typy mouky (pšeničná, 

žitná, kukuřičná), ovoce, také ořechy (lískové, vlašské, kešu, para, mandle, pekan).  

Z luštěnin činí nejvíce potíže arašídy a sója. Alergie se také vyskytují na ryby a mořské 

plody, dokonce i na některé druhy zeleniny, např. na celer či mrkev. 

 

Za nesnášenlivost potravin nemusí být zodpovědná samotná potravina, ale přídatná 

látka v potravině obsažená, tedy tzv. potravinová aditiva. Jsou to různá barviva, 

dochucovadla, konzervační látky, látky upravující konzistenci a vzhled potravin.  Mnohé 

z těchto látek způsobují zažívací potíže a bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku či 

podráždění srdce a kůže, obezitu a hyperaktivitu u dětí. Mohou být i příčinou vzniku 

anafylaxe. Jiná aditiva jsou zvlášť nebezpečná pro astmatiky a alergiky, kdy se 

nebezpečí anafylaxe zvyšuje. Jsou to zejména barviva s označením E 102 až E 172, 

konzervanty E 210 až E 252, E 280 až E 285, stabilizátory E 405, 413, 414, 416, látky 

zvýrazňující chuť a vůni E 620 až 635, leštící látky E 901 až E 904, náhradní sladidlo  

E951 a E 962 a konzervant E 1105. Pro všechny přídatné látky jsou sice stanoveny limity 
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jejich obsahu ve výrobku a uvádí se, že všechny „éčka“ prošla hodnocením své 

bezpečnosti. Bezpečné bohužel nejsou. *STRUNECKÁ, PATOČKA, 2011, s. 63] 

 

2.4.2 Léky 

Jako druhá nejčastější příčina anafylaxe se uvádějí léky. Stejně jako u potravin, i u léků 

platí, že k anafylaxi může dojít po jakémkoliv léčivém přípravku. Mohou to být 

antibiotika (např. penicilin), analgetika, lokální anestetika, kyselina acetylsalicylová, 

hypnotika, sedativa, hormony, enzymy, dokonce i očkovací látky.  

 

Stejně tak mohou anafylaxi vyvolat alergeny užívané v alergologii ke kožním testům 

nebo k alergenové imunoterapii, případně i další přípravky diagnostické nebo léčebné 

(např. anti-IgE protilátky).  

 

2.4.3 Hmyzí jedy 

Větší riziko představují hmyzí jedy pro dospělé než pro děti.  V našem klimatickém 

pásmu se to týká zejména včely, čmeláka, vosy a sršně. Pokud někdo reaguje na jed 

včely, bude pravděpodobně stejně reagovat i na jed čmeláka. To samé platí pro vosu a 

sršně. Naopak zkřížená reaktivita vzniká méně často, což souvisí s částečně odlišným 

složením obou druhů jedů. *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011, s. 17]  

 

Je třeba rozlišovat mezi reakcí toxickou a alergickou. Zatímco reakce toxická je 

způsobena velikým množstvím bodnutí (někdy 50 až 100), anafylaktická reakce může 

vzniknout po jediném vpichu.  V případě přítomnosti život ohrožujících projevů hmyzí 

alergie je nutný následný léčebný postup, snižuje se tak riziko vzniku anafylaxe po 

dalším bodnutí. 

 

2.4.4 Latex 

V posledních letech narůstá výskyt alergií na latex. Latex je bílá tekutina, přírodní je 

produkován na kaučukovníkových plantážích, lze vyrábět i synteticky. Na vzduchu 

rychle zasychá.  
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Vznikem latexové anafylaxe jsou ohroženi všichni alergici, a také ti, kteří přicházejí 

s touto látkou do styku ve větší míře, tedy zdravotníci, lidé často operovaní nebo 

vyšetřovaní za pomoci pryžových cévek a katétrů, zaměstnanci kaučukového průmyslu. 

Popsaná je i alergie na latexové rukavice, kondomy a další výrobky s obsahem latexu. 

 

2.4.5 Seminální tekutina 

Alergie na sperma postihuje nejvíce ženy ve věku dvacet až třicet let. Někdy je vázána 

jen na některého sexuálního partnera. V počátečních stádiích může jít pouze o místní 

podráždění kůže nebo sliznic po kontaktu se spermatem. Po opakovaném styku pak 

vznikají projevy šokové reakce.  

 

2.4.6 Fyzická námaha, chlad 

Fyzická námaha může vyvolat anafylaxi nejen vlastní pohybovou zátěží, ale i kombinací 

této zátěže s předchozím požitím rizikové konkrétní potraviny nebo s užíváním 

některých léčiv. Proto se doporučuje cvičit až po pěti hodinách od požití konkrétní 

potraviny. 

Celotělové působení chladu může mít stejné následky. Tato situace může nastat např. 

v letním období po skoku do velmi studené vody. *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011, s. 19]  

Rovněž přehřátí může způsobit anafylaxi.  

 

2.5 Diagnostika, laboratorní vyšetření 

V akutním stavu je nutné rychlé zhodnocení klinického obrazu, popř. rychlé odebrání 

anamnézy (dotaz na bodnutí hmyzem, potravinovou alergii aj.) a soustředit se na 

léčbu. Alergologické vyšetření je indikováno až následně. V případě hmyzí, 

potravinové, latexové či lékové alergie je možné dodatečně s odstupem několika týdnů 

po akutní příhodě potvrdit diagnózu alergie průkazem přítomnosti zvýšené hladiny IgE 

protilátek kožními testy nebo vyšetřením krve. Kdyby se toto vyšetření provedlo 

okamžitě, mohl by být jeho výsledek zkreslen. 

 

Laboratorní vyšetření ke stanovení sérové hladiny histaminu jako hlavního mediátoru 

alergické reakce se u nás téměř neprovádí. Hladina histaminu v plazmě sice narůstá do 
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pěti až šesti minut po začátku anafylaxe, následně však rychle klesá během třiceti až 

šedesáti minut. 

 

Přínosný je méně užívaný test stanovení množství tryptázy v séru, která je také 

mediátorem uvolňovaným při anafylaxi. Hladina sérové tryptázy se patologicky zvyšuje 

do šedesáti až devadesáti minut a přetrvává šest až dvanáct hodin. Pokud je odběr 

proveden v uvedeném čase, lze z výsledku vyšetření usuzovat na přítomnost tohoto 

onemocnění.  

 

Za potvrzení diagnózy lze považovat tedy i průkaz specifických IgE proti domnělému 

potravinovému alergenu v časovém odstupu nejméně tří týdnů po prodělané anafylaxi, 

jak už bylo uvedeno, zejména máme-li soulad s anamnestickými údaji. Na druhé straně 

v populaci je velmi častá pozitivita specifických IgE na potravinové alergeny (až 60%) 

bez manifestace potravinové alergie a bez rizika anafylaxe. 

 

Při hodnocení rizika anafylaxe se v současnosti opíráme o klinické faktory zvyšující 

pravděpodobnost anafylaxe, mezi které patří věk (dospívající), průduškové astma, 

farmakoterapie (beta-blokátory, ACE inhibitory) a nadměrná fyzická zátěž.  [HOŘEJŠÍ, 

BARTŮŇKOVÁ, 2009] 

 

2.6 Diferenciální diagnostika 

Pro zahájení včasného léčebného postupu je nutno včas rozpoznat stavy a situace, 

které jsou anafylaktické reakci podobné. Jsou to různé kolapsy způsobené např. 

poklesem krevního tlaku při dlouhém stání ve vydýchaném prostředí, v horku, při 

stresu, v těhotenství.  

 

V těchto situacích chybějí ostatní důležité projevy anafylaxe, kopřivka a další kožní 

příznaky. Zrychlené dýchání sice může vyvolat pocit dušnosti spojený s brněním 

končetin, není ale přítomna astmatická dušnost či jiné typické respirační projevy. 

Pokožka je chladná a bledá. *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011, s. 23] 
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Jestliže uložíme postiženého s kolapsem do horizontální polohy, stav i krevní tlak se 

rychle normalizuje a obtíže ustupují.   

 

V případě krátkého bezvědomí s kašlem či dušností bez kožních příznaků je možnou 

příčinou, zejména u dětí, vdechnutí cizího tělesa. U dospělých pacientů lze uvažovat 

spíše o infarktu myokardu, poruše srdečního rytmu s kolapsem, nebo také plicní 

embolii. 

 

Záchvaty pocitu horkosti a zčervenání kůže, způsobené např. klimakterickými návaly u 

žen, užíváním léků, nikotinem ve větší míře, alkoholem či poruchami metabolismu, 

mohou také napodobovat příznaky anafylaxe. 

 

Anafylaxi mohou napodobit i jiné šokové stavy a poruchy vědomí při infekčních 

nemocech, cukrovce, selhání srdce, jater, ledvin, intoxikacích, nebo i epilepsie. 

Na závěr je třeba uvést, že se vyskytuje i psychiatrických poruch, byť zřídka, tzv. 

anaphylaxis factitia, kdy je pacient schopen si do určité míry vyvolat symptomy 

anafylaxe sám. *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011] 

 

2.7 Genetické vlivy 

Dědičnost atopie a s ní související větší možnost výskytu anafylaxe je polygenní, tedy 

podmíněna několika geny a značnou roli zde mají zevní faktory. Zdaleka ne všechny 

geny jsou identifikovány. 

 

Rodinný výskyt je rozhodně vysoký a většina epidemiologických studií nachází pozitivní 

rodinnou anamnézu přibližně u 50% případů. 

 

Kandidátní geny kódující proteiny podstatné pro rozvoj a manifestaci alergických 

onemocnění jsou lokalizovány na mnoha chromozomech a patří do tří základních 

kategorií. Jsou to geny determinující proces rozpoznání a zpracování alergenu, geny pro 

sklon k nadměrné produkci IgE a geny ovlivňující určení, který orgán bude postižen. 

*HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009, s. 222] 
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Z uvedeného vyplývá, že neexistuje majoritní gen, determinující atopickou reaktivitu, 

ale několik kombinací genetických poruch, které jsou ještě navíc významně ovlivňovány 

faktory zevního prostředí. 

 

2.8 Faktory zevního prostředí  

V uplynulém století došlo k takovému nárůstu alergických onemocnění, že se hovoří o 

novodobé neinfekční epidemii. Jelikož nelze za tak krátkou dobu předpokládat 

podstatné změny v genetické výbavě postižených jedinců, je vliv prostředí nepochybný. 

 

Kauzální vztah k nárůstu alergie byl v různých epidemiologických studiích prokázán u 

kouření cigaret, a to aktivního i pasivního, u změn bydlení, znečištění ovzduší (SO2, NO2 

a přítomnosti uhlíkových částic z výfukových plynů, které mohou modifikovat např. 

pylové alergeny) a u omezení fyzické aktivity. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009, s. 223] 

 

Rozvoji alergických onemocnění zčásti může zabránit vhodná strava, zejména v prvních 

měsících po narození a zřejmě i ve druhém trimestru gravidity, také přirozený kontakt 

s běžnými environmentálními mikroby (chov hospodářských zvířat na farmách, osídlení 

střeva přirozenou mikroflórou). 

 

Tzv. hygienická hypotéza vysvětluje nárůst alergií v ekonomicky vyspělých zemích na 

základě preferenční diferenciace Th2 lymfocytů jako následek nízké stimulace 

zánětlivých reakcí v důsledku nedostatečného infekčního tlaku. K tomu může přispívat 

také vymýcení infekcí, které fyziologicky tradičně výrazně stimulovaly odpovědi typu Th 

2. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009]  

 

Význam infekce u alergických chorob je však duální, opakované respirační, zejména 

virové infekce způsobují bronchiální hyperreaktivitu, která může ovlivnit reakci na 

neškodné vdechované antigeny. Sliznice poškozená infekčním zánětem může také 

umožňovat větší průnik alergenů do organismu a vznik senzibilace. *HOŘEJŠÍ, 

BARTŮŇKOVÁ, 2009, s. 223]  
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3 Průběh a fáze alergické reakce 

Jedinci, kteří reagují na neškodné antigeny produkcí IgE, označujeme jako atopiky a 

tento druh přecitlivělosti je nazýván atopií. 

Alergická reakce probíhá v závislosti na vstupu alergenu buď lokálně (alergická rýma, 

konjunktivitida, astma bronchiale, atopická dermatitis) nebo systémově (anafylaktický 

šok). Lokální projevy jsou vlastně obdobou reakcí, jimiž se imunitní systém snaží 

vypudit ze slizničního povrchu parazity. 

 

Systémová reakce nastává tehdy, dostanou-li se alergeny do krve senzibilizovaného 

jedince, a může způsobit životu nebezpečný anafylaktický šok. K tomu dojde, když 

alergen způsobí hromadnou degranulaci bazofilů a mastocytů poté, co je ve větším 

množství roznesen krví do celého organismu. Uvolněné mediátory způsobí zvýšenou 

permeabilitu cév, vedoucí k poklesu krevního tlaku se všemi důsledky, jako je otok plic, 

ischémie mozku a v konečné fázi multiorgánové selhání. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 

2009, s. 210] 

 

3.1 Fáze senzibilizace 

Při fázi senzibilizace probíhá imunitní reakce obecnými mechanismy, tedy rozpoznání 

alergenu buňkami prezentujícími antigen. Nejčastěji dochází k senzibilizaci na 

sliznicích, kdy alergen pronikne do hlenové vrstvy dýchacích cest nebo zažívacího 

traktu. To umožní jeho kontakt s epitelovými buňkami a buňkami prezentujícími 

antigen v mukózní i submukózní tkáni. Alergen pak může být transportován mízními 

cévami i do příslušných lymfatických uzlin. Fáze antigenní prezentace je rozhodující pro 

následnou aktivaci lymfocytů a rozvoj příslušné patologické reakce.  

 

Při převažující reakci 1. typu (což je imunopatologická reakce s účastí protilátek IgE-

atopie) dendritické buňky indukují preferenční reakci typu Th2 s následnou indukcí 

tvorby IgE plazmatickými buňkami. Molekuly IgE mohou volně cirkulovat v plazmě nebo 

se vázat na buněčné receptory mastocytů a bazofilů, nebo na receptory dalších 

imunokompetentních buněk (např. trombocyty, lymfocyty). *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 

2009, s. 221] 
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Diferenciace směrem k typu Th1 se uplatňuje v případě kontaktní alergie, v tomto 

případě dochází k tvorbě specifických T lymfocytů reagujících např. na těžké kovy a jiné 

anorganické sloučeniny. 

Fáze senzibilizace probíhá inaparentně (latentně), klinické projevy tedy vzniknou 

teprve při opakovaném setkání s alergenem. *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009] 

 

3.2 Časná a pozdní fáze alergické reakce 

Časná fáze se rozvine až v okamžiku opakovaného styku s alergenem. Je 

zprostředkována uvolněním preformovaných mediátorů alergické reakce zejména ze 

žírných buněk, na nichž jsou navázány imunoglobuliny E, i tvorbou primárních 

mediátorů. Nejvýrazněji se zde uplatňuje histamin a heparin. Tyto látky mají především 

vazodilatační účinky, působí spasmus hladkých svalů průdušek, podporují sekreci hlenu 

a stimulují nervová zakončení v kůži (svědění). *HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ, 2009, s. 222] 

 

Pozdní fáze objevuje po fázi akutní, její projev je až v několikahodinovém intervalu, 

obvykle osm až dvanáct hodin. V průběhu této fáze se tvoří sekundární mediátory, 

které jsou prozánětlivé. Buňky také produkují účinné mediátory, zodpovědné i za trvalé 

změny postižených tkání. 

 

Pozdní fáze alergické reakce může probíhat autonomně jako chronický zánět již bez 

závislosti na vyvolávajícím alergenu. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 Léčba 

Anafylaxe, a především anafylaktický šok, jsou urgentní a potenciálně život ohrožující 

stav. Vyžadují okamžitý vysoce erudovaný a rozhodný léčebný zásah. *PETRŮ, 

KRČMOVÁ, 2011, s. 25]  

Důležitější než příčina tohoto stavu je akutnost projevů a celkové klinické projevy. 

 

Rozvoj šokového stavu v těchto případech nastává velmi rychle, včasná a kvalitní léčba 

je většinou schopná přinést okamžitý efekt a zastavení kritického vývoje onemocnění. 

Úspěšná léčba zahrnuje komplex opatření farmakologických i nefarmakologických. 

 

4.1 Laická první pomoc 

Laická první pomoc je podobná u všech šokových stavů a měl by ji umět poskytnout 

každý laik.  

Především je důležité zachovat klid a ihned zajistit přivolání lékařské pomoci voláním 

tísňové linky 155 a dbát pokynů dispečera/ky.  

 

Postiženého je nutno uložit do vodorovné polohy na tvrdou podložku, zdvihnout mu 

dolní končetiny, uvolnit oděv, zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při porušeném vědomí 

se polohou na boku zabrání možnému zapadnutí jazyka a aspiraci zvratků. V případě 

zástavy dechu nebo akce srdeční se provádí srdeční masáž. 

 

Zaškrcení končetiny nad místem průniku kvůli zpomalení rychlosti vstřebávání 

alergizující látky se už nedoporučuje, rovněž umělé dýchaní z plic do plic. To plně 

nahrazuje srdeční masáž při volných dýchacích cestách se záklonem hlavy. 

 

Každý dospělý i dítě, které prodělalo anafylaxi, by měl být vybaven tzv. protišokovým 

balíčkem, ten by měl umět i laik použít k pomoci a neprodleně zahájit léčbu.  Více o 

tom je zmíněno v následující podkapitole. 
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4.1.1 Samoléčba anafylaxe 

Důležitou součástí první pomoci je samoléčba – ti, kteří už prodělali anafylaktickou 

reakci, by měli být vybaveni „protišokovým“ balíčkem, který mají stále u sebe a znají, 

jak léky z tohoto balíčku užít. 

 

Nejdůležitější součástí je adrenalinový autoinjektor, (Epipen Junior® 0,15 mg nebo 

Anapen Junior® 0,15 mg pro děti o hmotnosti 15 až 30 kg a Epipen® 0,3 mg nebo 

Anapen® 0,3 mg pro děti o hmotnosti vyšší než 30 kg a dospělé), tj. adrenalinová laická 

injekční stříkačka. Podání této injekce s adrenalinem může provést kdokoliv, tedy jak 

sám postižený, tak rodič dítěte, učitel ve škole, ale i kolemjdoucí poskytující první 

pomoc. Adrenalin působí pozitivně inotropně na srdeční svalovinu, dilatuje průdušky a 

vazokonstrikcí cév brání poklesu krevního tlaku.  

 

Použít ho zvládne každý, dokonce i dítě. Po odejmutí vrchního ochranného krytu je 

zapotřebí autoinjektor pevně uchopit a přitlačit tupým koncem kolmo do boku stehna 

(případně bok paže). Po přitlačení dojde k automatickému vysunutí krátké jehly a 

následné aplikaci adrenalinu. Důležité je ponechat stříkačku v místě vpichu na dobu 10 

– 15 vteřin pro dostatečnou absorbci adrenalinu do svalu. Autoinjektor má výhodu 

aplikace i skrz oděv, kdy není nutná předchozí dezinfekce místa vpichu (viz obr. 1). 

 

Mezi odborníky není jednotný názor, kdy je nutno už adrenalinový autoinjektor použít. 

Část z nich zastává názor, že je to nutné až tehdy, kdy jsou projevy anafylaxe život 

ohrožující, tedy při výskytu dušnosti, poklesu krevního tlaku, nebo v případě intenzivní 

kožní reakce. Dle názoru jiných je nutno podat adrenalin ihned při vzniku prvních 

příznaků s tím, že je menší chyba podat lék unáhleně a zbytečně, než s jeho aplikací 

čekat, kdy potom už může být selhání životních funkcí nemocného závažné a život 

ohrožující. 

Současně s injekcí adrenalinu se podá některý glukokortikoidní přípravek v tabletové 

formě.  *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011, s. 33] 

 

Dále je potřeba podat také antihistaminikum, v případě astmatické dušnosti je nutná 

inhalace čtyř dávek beta-2-sympatomimetika v aerosolu. Proto pacient s rizikem 
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anafylaxe by měl být vybaven nejen autoinjektorem, ale i protišokovým balíčkem, který 

by měl obsahovat inhalační betamimetikum (např. aerosol Berotec®, aerosol 

Ventolin®), perorální nebo rektální kortikosteroid (např. Prednison®, Rectodelt®), 

perorální antihistaminikum (např. Dithiaden®, Zyrtec®) a návody k použití. 

 

4.2 Odborná přednemocniční pomoc 

Základním léčebným opatřením je identifikace alergenu, který způsobuje onemocnění, 

a jeho případná eliminace.  

 

Prvním opatřením po zjištění rozvíjející se anafylaktické reakce je neodkladné zajištění 

žilního přístupu. To je první a zcela zásadní úkol každého zdravotníka, o něco později 

při rozvíjejícím se šokovém stavu může totiž dojít ke značným technickým obtížím 

vzhledem k poklesu plnícího tlaku periferních žil. 

 

Poté je třeba odstranit alergizující noxu, tedy uložit nemocného mimo dosah 

alergizujícího hmyzu, působení latexu apod. 

Vzápětí je třeba zahájit farmakologickou terapii. 

 

4.2.1 Adrenalin, lék první volby  

Adrenalin (1 amp. = 1 ml = 1 mg) 

Adrenalin, znám také jako epinefrin je při rozvíjející se anafylaxi prvním lékem, který je 

aplikován. Je to sympatomimetikum s účinky alfa (α) a beta (ß). 

Z alfa1 účinků se využívá mohutný vazokonstrikční efekt pro zvýšení krevního tlaku, 

z beta1 se využívá zesílení srdeční stahu pro zvýšení systolického výdeje, 

bronchodilatace z beta2 účinků a blokáda vyplavování histaminu z buňek. 

Vedlejšími a nežádoucími účinky je mydriáza, tachykardie – zvýšená spotřeba kyslíku, 

zvýšení vodivosti myokardu - riziko arytmií (extrasystoly a komorová fibrilace), 

hypertenze, neklid, bolest hlavy, třes a excitace. 

 

Při podání adrenalinu z vitální indikace není žádné  kontraindikační omezení. Co 

nejčasnější aplikace je nejefektivnější, snižuje mortalitu. Adrenalin je ve většině 

případů v terapii anafylaxe účinný, jen výjimečně dojde k selhání odpovědi na léčbu. 
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Příčinou může být extrémně rychlý rozvoj šoku, prodleva v aplikaci léku, chybná, 

většinou nízká dávka léku. 

 

Nejvhodnějším způsobem aplikace adrenalinu je intravenózní podání pro jeho 

okamžitý účinek a centralizaci oběhu při šoku, ale i odeznění v řádu minut při chybně 

vyšší dávce. Lze však podat i subkutánně nebo intramuskulárně, kdy jeho efekt je velmi 

nejistý pro případnou hypoperfuzi svalů v místě aplikace. Nejjednodušší způsob je tedy 

adrenalin 1 mg naředit 10 ml fyziologického roztoku a přibližně po minutě aplikovat 3 

ml intravenózně u dospělého a u dětí 1 ml intravenózně také po minutě. V praxi 

neexistuje maximální dávka, proto se podávání řídí klinickým stavem pacienta a 

adrenalin se aplikuje až do úpravy stavu. *ĎURČOVIČ, 2011+  

 

4.2.2 Ostatní postupy a medikace 

4.2.2.1 Kortikoidy 

Jsou to syntetické hormony kůry nadledvin ze skupiny glukokortikoidů.  Mají účinky na 

intermediální metabolismus, protizánětlivé, antialergické a imunosupresivní, pomáhají 

udržet extracelulární objem tekutiny s různým mineralokortikoidním účinkem a 

zesilující účinky katecholaminů pro zvýšení tlaku. 

 

Jejich podání zejména v šokových stavech má význam na samém počátku stavu, než se 

plně rozvinou patologické kaskády vedoucí k systémové zánětlivé reakci. Nelze však 

v akutním stavu od nich očekávat např. stabilizaci oběhu. 

Hydrocortizon a prednison rozhodně nejsou u žádného akutního stavu lékem volby. 

*ĎURČOVIČ, 2011+ 

 

Solu-Medrol® (metylprednizolon)  

Jednotlivé balení obsahující 40 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg a 1 g účinné látky.  

Jedná se o parenterální glukokortikoid s minimální mineralokortikoidní aktivitou 

dostupný v různé gramáži. Součást balíčku je prášek pro přípravu injekčního roztoku 

s rozpouštědlem. 
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Dexona® (dexametazon) (1 amp = 2 ml = 8 mg) 

Nástup účinku je po i.v. aplikaci již v průběhu několika minut, má nejsilnější 

protizánětlivý účinek . 

V praxi je výhodou jeho kapalná forma, kdy se nemusíme zdržovat naředěním. 

 

Při kožních projevech nebo spastickém auskultačním nálezu je dostačující aplikovat 40 

mg Solu-Medrolu® intravenózním způsobem.  

 

Při přítomnosti otoku horních dýchacích cest lze aplikovat Solu-Medrol® 3-4 mg/kg 

tělesné hmotnosti pacienta i.v. nebo Dexona® 0,3 – 0,6 mg/kg pacienta intravenózním 

způsobem.  

 

Při bronchospasmu, ortopnoe, expirační dušnosti se zatahováním mezižebří a 

vpadáváním jugulárního prostoru s přítomností cyanózy a často bílého hustého 

zpěněného sputa aplikujeme Solu-Medrol® 10 mg na 1 kg tělesné hmotnosti pacienta 

i.v. nebo Dexona® 1 mg/kg/i.v. 

 

Při známkách šoku je doporučená dávka Solu-Medrol® 30mg/kg/i.v. nebo Dexona® 2 

mg/kg/i.v. *ĎURČOVIČ, 2011+ 

 

4.2.2.2 Antihistaminikum 

Dithiaden® (bisulepin) (1 amp = 2 ml = 1 mg)  

Antihistaminikum s částečným sedativním účinkem. 

Dostatečná aplikace léčby u mírných projevů bez hypotenze, dušnosti nebo příznaku 

otoku dýchacích cest. 

Lze aplikovat intramuskuláně při zachovalé perfuzi svalu, nebo pomalu intravenózně 1 

mg. 
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4.2.2.3 Bronchodilatancia 

Bronchodilatancia uvolňují bronchospasmus. 

 

Berotec® (fenoterol)  

Selektivně stimuluje beta2 receptory sympatiku a v minimální míře vyvolává 

vazodilataci. Běžně užívaný krátkodobě působící inhalační přípravek, který se aplikuje 2 

vdechy. Maximální denní dávka je 8 vdechů. Při vysokých dávkách dochází přes účinek 

beta1 k tachykardii. Po aplikaci působí téměř okamžitě s účinností až na dobu 8 hodin.  

 

Adrenalin (adrenalin) 

Při přítomnosti bronchospasmu má bronchodilatační efekt, který při jeho aplikaci 

z důvodu hypotenze má okamžitý účinek, není však důvod ho podávat pouze v této 

indikaci. Podává se inhalačně například 3 mg adrenalinu/5 ml roztoku nebulizovat. 

*ĎURČOVIČ, 2011+ 

 

Syntophyllin® (aminophyllin) (1 amp = 10 ml = 240 mg)  

Je metylxantinový přípravek působící relaxačně na stěnu bronchiální svaloviny. Pro 

úplnost účinků má také vliv nepůsobící přes receptory sympatiku na zvýšení síly a 

frekvenci srdečního svalu s malým vazodilatačním účinkem. 

Lze aplikovat pomalu jednorázově intravenózně 6 mg/kg tělesné hmotnosti pacienta. 

 

4.2.2.4 Ostatní léčiva 

Krystaloidy (fyziologický roztok, Ringerův roztok) se aplikujeme u každé alergické 

reakce s poklesem krevního tlaku. 

Při každé alergické reakci s poklesem krevního tlaku se aplikuje 1000 ml krystaloidů u 

dospělých a 30 ml/kg v průběhu první hodiny u dětí.  *ĎURČOVIČ, 2011+ 

  

Koloidy (HAES 10%)  

Mají tu vlastnost, že nasávají tekutinu z extracelulárního prostoru do prostoru 

intravaskulárního. 
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Při léčbě koloidy se u dospělých doporučuje rychlá aplikace 500 ml. Tedy poměr 1:2 

vůči krystaloidům.  

 

Kyslík 

Inhalace zvlhčeného kyslíku aplikovaného 4 l/min obličejovou maskou s rezervoárem je 

nutná v případě klinických známek hypoxie nebo dušnosti. 

 

4.3 Nemocniční postupy  

V případě těžkého život ohrožujícího stavu je nutné nemocného ihned transportovat 

vozem rychlé lékařské služby do nemocnice na jednotku intenzivní péče nebo na 

anesteziologicko-resuscitační pracoviště, kde se postupuje podle stanovených 

terapeutických schémat. 

 

Jestliže se posádce rychlé záchranářské služby podařilo pacienta stabilizovat a odezněly 

příznaky, měl by být transportován na interní lůžkové oddělení (u dětí pediatrické 

oddělení) do nemocnice na minimální dobu 24 hodin z důvodu možného dvoufázového 

průběhu anafylaxe. Před propuštěním pacienta je zapotřebí ho poučit o možné 

prevenci vzniku a vybavit ho protišokovým balíčkem s návody a současně mu doporučit 

návštěvu u alergologa. 

 

4.4 Alergenová imunoterapie - hyposenzibilizační léčba 

Imunoterapie alergenem je jediná léčba, která jen nepotlačuje projevy, ale léčí samu 

příčinu. Je indikovaná pro anafylaxi zprostředkovnou IgE se závažným průběhem. 

Probíhá tak, že se pacientovi s alergií postupně podává alergen, nejprve malé dávky, 

které se postupně zvyšují. Tento způsob léčby je dlouhodobý, trvá zhruba pět let. 

Organismus si na alergen postupně přivyká a vytváří si snášenlivost.  

 

Při alergenové imunoterapii se podávají buď kapky, tablety nebo injekce. Tuto léčbu 

mohou podstoupit pyloví alergici, lidé s alergií na roztoče, plísně a domácí zvířata. 

Při léčbě slizniční se alergen v roztoku kape na sliznici dutiny ústní, za dolní ret nebo 

pod jazyk, případně se polyká, je možné i vkapávání do nosu. Při injekční léčbě se 
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provádějí vpichy pod kůži, většinou na předloktí nebo paži. *PETRŮ A KOLEKTIV, 1994, s. 

45] 

 

Slizniční podání má tu výhodu, že je mohou aplikovat dětem rodiče sami doma. Jelikož 

úspěch je závislý na přesném dodržení návodu, ale rodiče ne vždy dodrží přesné dávky 

a koncentraci roztoku. Také mohou přehlédnout nežádoucí účinky v počátku léčby. 

Pokud tedy rodina není schopna dodržovat striktně léčebný režim, je lepší zajistit léčbu 

intravenózním způsobem u příslušného alergologa. Nejčastěji se užívá alergen pylový, 

roztočový, hmyzí a bakteriální. Hyposenzibilizace v případě alergie potravinové nebo 

lékové se u nás neužívá z důvodu malé úspěšnosti a možnosti vzniku vedlejších účinků. 

Při bakteriální hyposenzibilizaci se používají autovakcíny (z infekčního ložiska pacienta 

např. při výtěru nosu, krku) nebo zásobní vakcíny (kmeny pěstované na speciálních 

půdách v laboratořích). *PETRŮ A KOLEKTIV, 1994,] 

 

Je-li hyposenzibilizace používána správně a jsou-li dodržovány všechny zásady, nemají 

vznikat další vedlejší účinky. Při podání silnějších koncentrací alergenu, může vzniknout 

místní reakce se zarudnutím a otokem v místě pichu nebo celkový obraz s projevem 

anafylaktického šoku. 
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5 Prevence  

Neexistuje primární prevence anafylaxe. 

Základní prevencí je eliminace kontaktu s alergenem, čímž se zabrání recidivě obtíží. 

Jedinci, kteří prodělali anafylaktický šok, se mají snažit zabránit kontaktu s alergizující 

látkou, opakovaný kontakt prognózu zhoršuje a naopak, dlouhodobé odstranění 

kontaktu s alergenem možnost vzniku anafylaxe snižuje. 

 

V praxi to znamená, že alergici na potraviny musí sledovat složení stravy a pečlivě číst 

obaly veškerých potravin, kde jsou informace o obsahu alergizujících složek.  Alergici 

na vosí a včelí jed si mají být vědomi, že příliš barevné oděvy a oděvy žluté hmyz 

přitahují. Je třeba hlídat malé děti, aby neběhaly na loukách naboso a vyhýbaly se 

odpadkovým košům. Je vhodné používat odpuzovače hmyzu. 

 

Pro lékovou alergii platí tato pravidla: každý, kdo prodělal anafylaktický šok po léku, by 

měl před každým diagnostickým či léčebným výkonem tuto skutečnost ohlásit. Lékař 

provádějící tento výkon je povinen se pečlivým rozborem stavu přesvědčit o tom, zda 

hrozí možnost vzniku anafylaxe, a pokud ano, jejímu vzniku zabránit. Za rizikové 

diagnostické či léčebné výkony se považují např. aplikace kontrastních látek před 

různými rentgenovými a počítačovými vyšetřeními, podání místních znecitlivujících 

přípravků, injekcí proti bolesti, antibiotik, léčebných a očkovacích vakcín či krevních 

přípravků. *PETRŮ, KRČMOVÁ, 2011, s. 39] 

 

Z uvedeného vyplývá, že nejdůležitější složkou prevence je mít stále u sebe protišokový 

balíček (v případě dětí jeho každodenní kontrola ze strany učitelů a vychovatelů). Dále 

je důležité znalost alergika o svém zdravotním stavu a rizicích z toho vyplývajících, také 

dovednosti při aplikaci samoléčby anafylaxe, dále informovanost všech, kteří přicházejí 

do styku s potencionálními dětskými pacienty a celková osvěta veškeré populace, aby 

v případě své přítomnosti u pacienta s anafylaxí byl i laik schopen poskytnout laickou 

první pomoc do příjezdu záchranářů. 
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Úspěšná léčba závisí do značné míry na tom, jak pacient porozumí podstatě 

onemocnění a jeho léčbě. Lékař si musí udělat čas a pacientovi či rodičům u malého 

dítěte vše srozumitelně vysvětlit a při všech návštěvách základní pravidla opakovat. 

*BARNES, GODFREY, ŠPIČÁK, 1997, s. 63] 

 

Velmi vhodné by bylo zařazení těchto znalostí a dovedností do osnov základních škol, 

nejlépe již na prvním stupni, s rozšířením informací a dalších dovedností na stupni 

druhém. 
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6 Praktická část 

6.1 Úvod do praktické části 

Pro praktickou část svojí práce jsem zvolil jako metodu dotazník, některé otázky jsou 

otevřené, některé polouzavřené, některé uzavřené. 

 

Cílem mojí práce bylo zjistit znalosti studentů a učitelů z oblasti alergií a anafylaxe, 

zaznamenat informace, které zejména učitelům, na toto téma chybí a vytvořit pro ně 

návrh manuálu, tedy jednoduchého návodu, který bude nápomocen při alergických a 

anafylaktických reakcích u dětí v jejich třídě. 

 

Výběr tématu pro praktickou část svojí práce jsem si zvolil z důvodu závažnosti 

problému a naléhavosti správných znalostí a postupů. Počet alergických a astmatických 

dětí každým rokem narůstá a pravděpodobnost anafylaktického šoku se tedy zvyšuje.  

Při špatné informovanosti učitelů (a samozřejmě to platí i pro studenty záchranáře) 

může dojít k ohrožení zdraví a života u jejich svěřenců. 

 

Zvolil jsem dvě výzkumné skupiny. První skupina jsou respondenti - studenti 2. a 3. 

ročníku denního studia VOŠ obor záchranářství. Dotazníky jsem jim předal osobně a 

trval na jejich okamžitém vyplnění, aby získané informace byly na podkladě 

skutečných, momentálních znalostí studentů, ne na dodatečně vyhledaných.  

Z celkového počtu 20 rozdaných dotazníků se mi podařilo vyplněných zpět získat 13 

dotazníků. Tato výzkumná skupina pro mě nebyla prioritní, byla vytvořena spíše pro 

porovnání znalostí mezi odbornou a laickou skupinou. 

 

Druhou výzkumnou skupinu jsem vytvořil z respondentek – třídních učitelek prvního 

stupně na základních školách. Po předběžném osobním rozhovoru jsem poslal 

elektronickou poštou 30 dotazníků, vyplněných se mi jich vrátilo 21. Druhou skupinu 

tedy tvoří 21 učitelek ze základních škol z celé republiky. 
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Hypotézy, které jsem naformuloval před začátkem výzkumu, byly:  

1. 60% respondentů zná pojem anafylaxe (100% studentů, 20% učitelů) 

2. 60% zná její nejtěžší formu. (100% studentů, 20% učitelů) 

3. 90% zná základní postupy při anafylaktickém šoku (100% studentů, 80% učitelů) 

4. 90% zná projevy a druhy alergií (100% studentů, 80% učitelů) 

 

Další hypotézy se týkaly pouze výzkumné skupiny učitelů: 

1. 90% rodičů informuje učitele o zdravotním stavu svého dítěte pravidelně a 

dostatečně 

2. 90% škol poskytuje učitelům pravidelná školení na toto téma 

3. Děti jsou nejvíce alergické na potraviny, pyly, srst a peří zvířat a léky. 

4. Počet alergických dětí stoupá. 
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6.2 Grafy a jejich vyhodnocení 

 
Na první otázku, co je alergie, odpovědělo správně 9 studentů, špatně 1 student, 3 
odpovědi byly správné, ale neúplné. 
 
 

 
Respondentky z řad učitelek na otázku, co je alergie, odpověděly správně v případě 18 

odpovědí, 3 odpovědi byly špatné. 

 
 

9

1

3

1. Co je alergie - studenti

správná odpověď

špatná odpověď

správná, ale neúplná

18

3

1. Co je alergie - učitelky

správná odpověď

neúplná odpověď (obranná 
reakce, reakce organismu)
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Druhou otázku, druhy alergií, zodpovědělo správně 12 studentů, 1 student odpověděl 

špatně. 

 

 

 
Odpovědi respondentek – učitelek byly správně ve 20 případech, jedna odpověď byla 

chybná. 

 

12

1

2. Jaké jsou druhy alergií - studenti

Správná odpověď

Špatná odpověď

20

1

2. Jaké jsou druhy alergií - učitelky

Správná odpověď

Špatná odpověď
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Ve třetí otázce na obě části udává 10 studentů správnou odpověď, 3 studenti uvádí, že 

astma mezi alergické obtíže nepatří, příznaky však udávají správné. 

 

 
18  respondentek - učitelek odpovědělo na tuto otázku správně, tedy, že astma patří 

mezi alergické obtíže a znaly jeho příznaky. Dvě odpověděly, že patří, ale neznají jeho 

příznaky. Jedna odpověděla, že nepatří, věděla však jeho příznaky. 

 

10

3

3. Patří astma mezi alergické obtíže? Jaké 
jsou jeho příznaky? - studenti

správně

udává, že nepatří, ale příznaky 
znají

18

2
1

3. Patří astma mezi alergické obtíže? Jaké 
jsou jeho příznaky? - učitelky

patří a znají příznaky

patří, příznaky neví

nepatří, příznaky ví
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Projevy alergií vyjmenovalo správně všech 13 studentů. 

 

 

Projevy alergie vyčerpávajícím způsobem popsalo 20 respondentek, jedna odpověď 

byla nedostačující, ne však chybná. 

13

4. Jak se může alergie projevovat - studenti

správně

20

1

4. Jak se může alergie projevovat - učitelky

správná odpověď

neúplná odpověď
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Postupy v případě alergické reakce u dítěte popsalo správně 7 respondentů, 4 

odpovědi byly špatné, v jednom případě by student postupoval správně, ale navíc by 

zbytečně aplikoval intravenózně kalcium.  

 

Správný postup v případě alergické reakce u dítěte napsalo 14 respondentek – učitelek, 

jedna neví, tři by dítě poslaly k lékaři, jedna by podala antihistaminika, volala 155 a při 

zhoršení stavu dítěte mu dala dýchat do igelitového pytlíku. Dvě by daly dítěti dýchat 

do igelitového pytlíku. 

 

7
4

2

5. Jak byste postupoval/a v případě alergické 
reakce u dítěte - studenti

správně

špatně

správně, ale zbytečná aplikace 
kalcia

14

2

3

1
1

5. Jak byste postupoval/a v případě alergické 
reakce u dítěte - učitelky

správně

podala by igelitový sáček

poslala by k alergologovi

podala by antihistaminikum, 
volala 155 a podala igelitový 
sáček

neví
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Otázky číslo 6 až 11 byly určeny pouze pro respondentky – učitelky. 
 

 
Na tuto otázku odpovědělo 12 respondentek – učitelek, že je od rodičů pravidelně a 

dostatečně informováno o zdravotním stavu dětí, 9 informováno není. 

 

 
Dvě odpovědi potvrdily pravidelná školení na toto téma, 19 respondentek uvedlo, že 

žádná školení ve škole, kde pracují, nejsou. 

9

12

6. Informují Vás rodiče o zdravotním stavu 
dětí ve Vaší třídě pravidelně a dostatečně?

Ano

Ne

2

19

7. Jsou ve vaší škole pravidelná školení na 
toto téma?

ano

ne
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Při počtu 25 dětí ve třídě je alergických v průměru 13,6% dětí, což je 3,4 dítěte na 
jednu třídu. 

Dle uvedených odpovědí jsou děti nejvíce alergické na potraviny, je to celých 20%, 

k tomu patří ještě samostatná alergie na lepek ve výši 5%, a na laktózu ve výši 3,4%. 

Alergii na pyly uvádějí respondentky ve výši 20%, na zvířata je to 16,6%, zvlášť byla 

uvedena alergie na hmyzí štípnutí ve výši 3,4%. Léková alergie dosahuje výše 9,6%. Na 

prach je to 5%. Na slunce, plísně a chlad je to vždy 3,4% z celkového počtu uvedených 

alergií. Nejméně, 1,7%, uvádějí respondentky alergii na latex a také na chlór. 3,4% je 

zastoupení alergií, o kterých respondentky vědí, ale netuší, na co jsou děti alergické. 

13,6%

86,4%

8. Kolik dětí ve Vaší třídě je alergických?

Alergických

Nealergických

20% 20%

16,6%

9,6%

5% 5%

3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
1,7% 1,7%0%

5%

10%

15%

20%

25%

9. Na co jsou děti ve Vaší třídě alergické?

Ve třídě 25 dětí, tedy 3,4 
alergického dítěte na třídu. 
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Na otázku, zda se někdy stalo, že byla respondentka přítomna u alergické reakce 

dítěte, 13 respondentek odpovědělo, že nikoli, 8 jich uvedlo, že ano. Z těchto osmi 2 

respondentky volaly 155, 2 volaly matkám dětí, 2 podaly antihistaminika, 2 uvedly, že 

reakce se po chvíli stabilizovala bez jakéhokoli zásahu. 

Jedna třetina, což je 7 respondentek, pracuje s dětmi 5 let, nejkratší dobu práce 

s dětmi uvedly respondentky 3 roky, nejdelší období uvedly 30 let. Průměrná doba 

práce ve školství s dětmi na 1. stupni je tedy 7,5 let. 18 respondentek napsalo, že počet 

alergických dětí se zvyšuje, 2 uvádí stejný počet, 1 odpovídá, že neví. 

13
2

2

2

2

10. Stalo se Vám, že některé dítě mělo 
alergickou reakci? Pokud ano, jak jste 

postupovala?

Nestalo

Stalo, volala 155

Stalo, volala matce dítěte

Stalo, podala antihistaminikum

Stalo, přešlo to samo

18

2
1

11. Kolik let pracujete s dětmi? Dle Vaší 
zkušenosti, zvyšuje se počet alergických dětí?

Zvyšuje

Stejné

Neví

Jedna třetina pracuje s dětmi 5 let. 
Nejkratší doba je 3 roky a nejdelší 30 let. 
V průměru pracují ve školství 7,5 let. 
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Pojem anafylaxe definovali správně 3 studenti, 4 odpovědi byly špatné, 1 odpověď byla 

vyhodnocena jako správná, ale neúplná. 

 
 

 
Na dotaz, co znamená pojem anafylaxe, odpovědělo správně 11 respondentek, 7 

uvedlo, že neví, 3 odpověděly špatně. 

3

5

6

12. Co znamená pojem anafylaxe? - studenti

Správně

Špatně

Správně, ale neúplně

11

3

7

12. Co znamená pojem anafylaxe? - učitelky

Správně

Špatně

Neví
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Nejtěžší formu projevu anafylaxe popsalo správně 12 studentů, 1 student odpověděl 

špatně. 

 
 

 
7 respondentek – učitelek napsalo správnou odpověď, 7 špatnou odpověď. 7 jich 

uvedlo, že neví. 

 
 
 

12

1

13. Jaká je nejtěžší forma projevu anafylaxe? 
- studenti

Správně

Špatně

7

7

7

13. Jaká je nejtěžší forma projevu anafylaxe? 
- učitelky

Správně

Špatně

Neví
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Na otázku, „čím nejčastěji bývá spuštěna anafylaxe“, odpovědělo správně 10 studentů, 

3 odpověděli, že neví. 

 
 

 
Nejčastější spouštěče anafylaxe uvedlo správně 14 respondentek – učitelek, 7 uvedlo, 

že neví. 

 
 

10

3

14. Čím nejčastěji bývá spuštěna anafylaxe? -
studenti

Správně

Neví

14

7

14. Čím nejčastěji bývá spuštěna anafylaxe? -
učitelky

Správně

Neví
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Hlavní projevy anafylaxe uvedlo správně 9 studentů, 1 uvedl správnou, ale neúplnou 

odpověď, 3 uvedli, že neví. 

 
 

 
Na otázku, „jaké jsou hlavní projevy anafylaxe“, odpovědělo 13 repondentek – učitelek 

správně, 7 uvedlo, že neví, 1 odpověď byla špatná. 

 

 

9

3

1

15. Jaké jsou hlavní projevy anafylaxe? -
studenti

Správně

Neví

Správně, ale neúplně

13

1

7

15. Jaké jsou hlavní projevy anafylaxe? -
učitelky

Správně

Špatně

Neví
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Tato otázka byla zaměřena na znalost první pomoci při anafylaktickém šoku. Správně 

odpovědělo 8 studentů, 2 odpovědi byly správné, ale byla zde uvedena zbytečná 

aplikace kalcia, 2 odpovědi byly špatné, 1 student uvedl, že neví. 

 

 
První pomoc při anafylaktickém šoku popsalo správně 8 respondentek – učitelek, 9 jich 

uvedlo, že neví, 4 by podaly lék první volby, ale nevolaly by 155. 

 
 

82

2

1

16. Jaká je první pomoc při anafylaktickém 
šoku? - studenti

Správně

Špatně

Správně, ale zbytečná aplikace 
kalcia

Neví

8

9

4

16. Jaká je první pomoc při anafylaktickém 
šoku? - učitelky

Správně

Neví

Zná lék první volby, ale nevolala 
by 155
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Na možnou základní prevenci odpovědělo 8 studentů správně, 5 napsalo, že neví. 

 
 

 
Základní prevenci v podobě znalostí alergenů a vyhýbání se těmto alergenům správně 

napsalo 10 respondentek – učitelek. Dvě uvádějí informovanost spolu s léky u sebe, 

dvě vidí základní prevenci v pravidelném užívání léků. Třetina respondentek, tedy 7 

učitelek, neví. 

 
 

8

5

17. Jaká je možná základní prevence? -
studenti

Správně 

Neví

10

7

2

2

17. Jaká je možná základní prevence? -
učitelky

Správně 

Neví

Informovanost a mít u sebe léky

Pravidelné užívání léků
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S anafylaktickou reakcí se setkal 1 student, zbývajících 12 studentů uvedlo, že ne. 

 
 

 
16 respondentek – učitelek uvádí, že se s anafylaktickou reakcí nesetkaly, 5 

odpovědělo, že ano. 

1

12

18. Setkal/a jste se už někdy s anafylaktickou 
reakcí? - studenti

Ano

Ne

5

16

18. Setkal/a jste se už někdy s anafylaktickou 
reakcí? - učitelky

Ano

Ne
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Na otázku chybějících informací k této problematice uvedli 2 studenti, že jim některé 

informace chybí, neuvedli však, které. 8 studentů napsalo, že jim žádné informace 

nechybí, 3 uvedli, že neví. 

 

 

Informace k této problematice chybí 7 respondentkám – učitelkám, ty uvádějí 

absolutní nedostatek informovanosti. 10 respondentek uvádí, že si nejsou jisty, ale že 

jim některé informace chybí. 4 uvádějí, že jim žádné informace nechybí. 

82

3

19. Jaké informace Vám k této problematice 
chybí? - studenti

Nic nechybí

"Něco" chybí

Neví

4

7

10

19. Jaké infomace Vám k této problematice 
chybí? - učitelky

Nic nechybí

Chybí všechny

Neví
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K poslední otázce týkající se dotazů, vyjádření aj. k této problematice nenapsal žádný 

student nic. 

 

 
Také 12 respondentek – učitelek nenapsalo k tomuto bodu nic, 7 napsalo, že jim chybí 

osvěta a 2 by uvítaly vytvoření manuálu pro učitele. 

 

 

 

7 Diskuze  

13

20. Vaše dotazy, vyjádření aj. k této 
problematice - studenti

Nic neuvedeno

2

12

7

20. Vaše dotazy, vyjádření aj. k této 
problematice - učitelky

Vytvoření manuálu

Nic nenapsali

Chybí osvěta
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V teoretické části je zpracován základní přehled týkající se problematiky  anafylaxe. 

V úvodu uvádím historii této problematiky. Následují kapitoly o symptomatologii a dále 

přehled látek, které nejvíce vyvolávají anafylaxi, případně její nejtěžší formu, 

anafylaktický šok. Dále se teoretická část zabývá tím, jak tyto reakce probíhají. Poslední 

dvě kapitoly nabízejí čtenáři informace o léčbě a prevenci anafylaxe. 

 

Pro svoji teoretickou část práce jsem se nechal inspirovat školními přednáškami a 

materiály MUDr. Ďurčoviče, dále pak útlou, ale nesmírně zajímavou a přehlednou 

publikací lékařky Krčmové a docenta Petrů, který byl osmnáct let mým alergologem a 

imunologem, a stále je laskavým a moudrým rádcem svým dětským pacientům a jejich 

rodičům. Ostatní knihy mi sloužily spíše na doplnění informací. 

 

Při vyhodnocování dotazníků v praktické části se ukázalo, že pojem „anafylaxe“ je u 

laické populace, zde zastoupené učitelkami, méně známý. Ukázalo se však, že ani pro 

studenty zdravotnického oboru není běžný, což je překvapivé. Celkově znalosti 

studentů jsem očekával vyšší, naproti tomu u respondentek – učitelek, jsem očekával 

výsledky horší. Jediná vysloveně chybná odpověď z jejich strany byla při otázce - „jak 

byste postupovala v případě alergické reakce u dítěte“, kdy dvě respondentky uvedly, 

že by daly dítěti dýchat do igelitového pytlíku.  

 

Je ale ještě nutno uvést, že zatímco studenti si nemohli vzít dotazník domů, učitelkám 

byl poslán elektronicky, měly tudíž, přestože byly předem požádány, aby to v žádném 

případě neudělaly, možnost si správné odpovědi najít. Tím mohlo hypoteticky dojít ke 

zkreslení výsledků. 

 

Před zahájením výzkumu jsem zformuloval hypotézy, které dopadly následovně:                                                           

Projevy a druhy alergií zná 95,5% respondentů, hypotéza se potvrdila. Studenti dosáhli 

výsledku 96%, učitelé 95%.   

 

Pojem anafylaxe zná sice 61% respondentů, z toho však studentů 70% a učitelů 52%, 

k mému překvapení zná tento pojem více učitelů a méně studentů, než jsem očekával. 
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Nejtěžší formu anafylaxe zná 62,5% respondentů, z toho 92% studentů a 33% učitelů, 

tedy proti očekávání o trochu méně studentů a o trochu více učitelů prokázali tuto 

znalost. 

 

Základní postupy při anafylaktickém šoku znalo z řad studentů pouze 77% oproti 

očekávaným 100%, u učitelů byla prognóza 80%, znalosti prokázalo pouze 38% učitelů. 

Zde se tedy moje hypotéza nepotvrdila, výzkum ukázal mnohem nižší znalost.  

 

Další hypotézy, týkající se jen skupiny respondentů – učitelů, dopadly následovně:                                  

Moje hypotéza, že 90% rodičů informuje učitele o zdravotním stavu svého dítěte 

pravidelně a dostatečně, se nepotvrdila. Její výsledek byl tím, co mě nejvíc v mojí 

praktické části práce překvapilo. Vypadá to, že rodiče si vůbec neuvědomují důležitost 

informovanosti učitelů, nedochází jim důsledky tohoto nezodpovědného jednání. I 

učitelé si patrně neuvědomují, jak vážné důsledky může mít jejich neznalost, jinak by si 

informovanost od rodičů vynutili.  Oproti mému předpokladu, který byl 90%, je pouze 

43% učitelů o zdravotním stavu dětí informováno. 

 

Také moje hypotéza, že 90% škol poskytuje učitelům pravidelná školení na tato témata, 

se ukázala velmi nízká, hypotéza se tedy nepotvrdila. Pouze 9,5% škol toto školení 

svým pracovníkům poskytuje. 

 

Hypotéza, že nejvíce jsou děti alergické na potraviny, pyly, zvířata a léky, se potvrdila.  

 

Poslední hypotéza, kterou jsem uvedl, výzkum také potvrdil. Stoupající počet 

alergických dětí potvrdilo 86% učitelů. 

 

 

 

Závěr 
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Ve své práci jsem se snažil co nejlépe přiblížit historii i současnost anafylaxe. 

V teoretické části jsem popsal tuto problematiku z hlediska symptomatologie, 

zaznamenal všechny příčiny vyvolávající alergické obtíže. Pokusil jsem se přesně popsat 

průběh a fáze alergické reakce a léčbu. Tu jsem rozdělil na část laické první pomoci a 

část odborné přednemocniční péče a nemocniční postupy. V závěru teoretické části 

jsem se zabýval prevencí. 

 

Mým hlavním cílem bylo provést dotazníkové šetření zaměřené na zjištění znalostí a 

dovedností pedagogů prvního stupně základních škol na téma alergie, anafylaxe a 

postupy při anafylaktickém šoku. Vytvořil jsem dvě skupiny respondentů. Jedna 

skupina byla složena z třídních učitelek prvního stupně na základních školách z celé 

republiky. Tuto skupinu jsem oslovil při jejich přednášce v Praze, kdy jsem jim po 

předešlé domluvě dotazníky zaslal elektronickou poštou. Respondentky mi pak opět 

elektronickou poštou v průběhu tří týdnů vyplněné dotazníky poslaly zpět. Druhá 

skupina byla složena ze studentů druhého a třetího ročníku Vyšší odborné školy, obor 

záchranář. Těm jsem po vysvětlení důvodu svého výzkumu dotazníky rozdal a nechal 

jim je vyplnit ihned. Poté jsem výsledky svého výzkumu vyhodnotil. Mimo jiné jsem 

z dotazníkového šetření zjistil poměrně dobrou znalost ze strany laické skupiny 

respondentek, i když mnoho informací chybělo. Většina respondentek uvedla, že mají 

naprostý nedostatek informací na toto téma, nejsou si jisty svými znalostmi, chybí jim 

jakákoli osvěta, nebo přímo navrhly vytvoření „manuálu pro učitelky“. Rodiče je totiž o 

zdravotním stavu svých dětí informují v necelé polovině případů. Zrovna tak školení ze 

strany zaměstnavatele chybí, zde byla zjištěna situace ještě žalostnější. 

 

V závěru práce jsem tedy vytvořil návrh na manuál, kterým jsem splnil své předsevzetí 

dané dílčím cílem práce, a pokusil se naplnit i očekávání svých respondentek – učitelek. 

V tomto „návrhu na manuál pro učitele“ jsem se věnoval zejména návodu, jak 

postupovat v případě anafylaxe a anafylaktického šoku, nemá-li učitel k dispozici 

telefon, auto ani jinou možnost pomoci. Vycházel jsem z častého dotazu učitelů – „co 

mám dělat, když na to budu sám a nebude tam signál, budu bez auta a léků“, jejich 

starost byla, jestli je vůbec možné nějak pomoci při život ohrožujícím anafylaktickém 

šoku. 
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Summary 
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I chose the topic of anaphylaxis in pre-hospital care for my assignment, because I 

suffer from allergy, and therefore it is quite close to me. I want to know more about it. 

 

The main goal is to make the survey aimed at instructing school staff about giving first 

aid in case of a shock reaction of a child. The target is to build the detailed and 

systematic overview of the most frequently occurring conditions with a description of 

shock therapy. 

 

Anaphylaxis is a severe, life-threatening, systemic allergic reaction that is almost 

always unanticipated and may lead to the death. It causes an immunological reaction 

with immunogloblins IgE with the consequences of biochemical changes. These 

substances are responsible for the clinical course of the reaction. The anaphylaxis 

usually occurs after allergen injection, after injection of the drug or insect bites. The 

contact with allergen leads to an activation of the immune system and release of 

histamine, which results in vasodilation with increased capillary permeability. The 

hardest part is the manifestation of an anaphylaxis shock. 

 

Anaphylaxis is manifested in different ways. It causes vasodilatation, a decrease of 

blood pressure, tachycardia, bronchoconstriction, gut motility, and it accelerates 

further actions. 

 

The course of anaphylaxis can be single-phased or can have two phases. The single 

phase is short or prolonged. The bi-phase occurs in up to 20% of patients. Biphasic 

anaphylaxis often tends to have a milder course and its cause is still unknown. 

 

All patients who are at risk of recurrent anaphylaxis should be educated about the 

appro-priate use of the prescribed epinephrine autoinjectors (EpiPen). Concerning 

drugs used in anaphylaxis, Epinephrine is the drug of the first choice. The easiest way is 

to use diluted epinephrine 1 mg 10 ml saline and after 1 minute 3 ml administered 

intravenously in case of adults and  for children 1 ml intravenously after 1 minute. In 

practice, there is no maximum dose of adrenaline. We observe the patient´s clinical 

status and adrenaline in order to apply a treatment condition. Another medication is 



55 

 

antihistamine – dithiaden - adult dose is 2 ml, corticoids – Solu-Medrol 30 mg/kg, 

bronchodilator – Syntophyllin 5 mg/kg, (an) application of oxygen 2-4 l/min. Transport 

of the patient is in stabilized condition to A&E department. Finally, the patient is 

hospitalized for 24- hour-observation.  

 

In the practical part I surveyed the level of knowledge and skills of teachers at the first 

level of elementary school concerning the fact how they are able to deal with allergy 

and anaphylaxis. I used a questionnaire. I compared the results of the survey of this 

group of lay respondents – the female teachers – with the results of the second group, 

the students of higher-level special school – specialized field rescuers.  I created the 

manual for teachers, in which I briefly described procedures of giving first aid in case of 

anaphylaxis and anaphylactic shock.   

 
Key words: allergen, histamine, permeability, shock, EpiPen 
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Dobrý den, 

Jsem studentem třetího ročníku Vyšší odborné školy, střední odborné školy a základní 

školy Mills, s.r.o., obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář. 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude hlavním podkladem 

praktické části mé absolventské práce na téma ANAFYLAXE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI. 

Výsledky budou sloužit výhradně pro výzkumné šetření. 

Předem děkuji, Simon Novotný, tel.: 774 190 058. 

 

1. Co je alergie?  

Nepřiměřená reakce organismu na alergen s poruchou řízení imunitního 

systému. (=imunopatologická reakce) 

 

2. Jaké jsou druhy alergií? 

Na blanokřídlý hmyz, potraviny, léky, rostliny, zvířecí srst, kovy, slunce, chlad, 

teplo, fyzická a psychická zátěž … může být na vše krom pitné vody, někdy se 

nepodaří určit alergizující látku… jsou popsány stavy, kdy si je do určité míry 

pacient schopný symptomy vyvolat sám. 

 

3. Patří astma mezi alergické obtíže? Jaké jsou jeho příznaky? 

Ano, ortopnoe, (expirační) dušnost, expirační auskultační fenomény, až záchvat 

dušení s vykašláváním bílého zpěněného sputa 

 

4. Jak se může alergie projevovat? 

Dušností, neklidem, tachykardií, hypotenzí, zčervenáním, kopřivkou, otokem, 

zánětem spojivek, alergickou rýmou,… 

 

 

 

5. Jak byste postupoval/a v případě alergické reakce u dítěte? 

Zabránit dalšímu vstřebávání alergenu, zajistit přísun čerstvého vzduchu, zůstat 

s dítětem v blízkosti a v případě malého dítěte uklidňovat v náruči, chladit 



59 

 

v okolí místa vstupu alergenu, pokud je k dispozici perorální antihistaminikum 

např. Zyrtec, Xyzal, Dithiaden podám současně s příslušným množstvím tekutin. 

Případně je vhodné místa vstupu alergenu chladit a následně namazat 

Fenistilem. Při dramaticky vyhlížejícím stavu je vhodné ihned volal tísňovou 

linku 155 a následně informovat o stavu rodiče. 

 

Odborná přednemocniční pomoc – aplikace Dithiadenu® 1 mg/i.v. (bez 

hypotenze, dušnosti nebo příznaku otoku dýchacích cest) 

 

6. Informují Vás rodiče dětí ve Vaší třídě o jejich zdravotním stavu pravidelně a 

dostatečně? 

Ano – ne, (měl bych se především zajímat já sám) 

 

7. Jsou ve Vaší škole pravidelná školení na toto téma? 

Ano – ne, (pokud mi nějaké informace chybí, měl bych se zajímat) 

 

8. Kolik dětí ve Vaší třídě je alergických?  

 

9. Na co jsou děti ve Vaší třídě alergické? 

 

10. Stalo se Vám, že některé dítě mělo alergickou reakci? Pokud ano, jak jste 

postupoval/a? 

 

11. Kolik let pracujete s dětmi? Dle Vaší zkušenosti, zvyšuje se počet alergických 

dětí? 

 

 

 

 

12. Co znamená pojem anafylaxe? 

Je náhlá, nepřiměřená, generalizovaná život ohrožující reakce organismu na 

cizorodou látku (alergen), s níž se organismus už setkal. 
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13. Jaká je nejtěžší forma projevu anafylaxe? 

Anafylaktický šok 

 

14. Čím nejčastěji bývá spuštěna anafylaktická reakce? 

Potraviny, léky, hmyzí jedy, latex, očkovací látky, … (vše s výjimkou PITNÉ vody, 

idiopatická anafylaxe). 

 

15. Jaké jsou hlavní projevy anafylaxe? 

Dušnost, hypotenze, tachykardie, otok dýchacích cest, kopřivka, otoky, 

zčervenání, nával horkosti, svědivost, rýma, pískoty, závratě až ztráta vědomí, 

nauzea, zvracení, abdominální křeče, průjem, bolesti hlavy, tlak za sternem, … 

 

16. Jaká je první pomoc při anafylaktickém šoku? 

Zabránění dalšímu vstřebávání alergenu, okamžité volání 155, přísun čerstvého 

vzduchu, uvolnění oděvu, uložení do vodorovné polohy na zem se zvýšením 

dolních končetin, dbát pokynů dispečerky. 

 

Přednemocniční odborná pomoc - Odstranění alergenu, adrenalin i.v. ampuli 

naředit 10 ml FR aplikovat cca po minutových intervalech 3 ml (děti 1 ml) – 

maximální dávka není – aplikuji do úpravy stavu,  

aplikace Solu-Medrolu® 30 mg/kg i.v. nebo Dexona® 2 mg/kg/ i.v, 

Syntophyllin® 6 mg/kg i.v. pomalu,  

FR 1000 ml rychle příp. přetlakovou manžetou (u dětí 30 ml/hodinu), 

koloidy 500 ml, inhalace zvlhčeného kyslíku aplikovaného 4 l/min obličejovou 

maskou s rezervoárem. 

  

 

 

17. Jaká je možná základní prevence? 

Vyhýbat se alergenům, vhodné oblečení a obuv, správné skladování odpadků, … 

návštěva(y) alergologa. 
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18. Setkal/a jste se už někdy s anafylaktickou reakcí? 

Ano-ne 

 

19. Jaké informace Vám k této problematice chybí? 

 

20. Vaše dotazy, vyjádření aj. k této problematice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Návrh na manuál 

Situace: 
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A) Situace nastala v běžné situaci, kdy je k dispozici telefon – orientovat se na 

pokyny dispečerky. 

B) Situace bez dispozice telefonu a možnosti rychlého transportu k lékaři – pokusit 

se udržet dítě při životě do doby, než druhý pedagog sežene odbornou pomoc 

nebo dokud se dítě zdravotně nestabilizuje. 

 

Situace A: 

1. Volat tísňovou linku 155 v případě: 

- dušnosti, dušení 

- dýchání – rychlé, povrchní nebo s pískoty 

- zatahování (vpadávání) měkkých částí v oblasti klíční kosti (při nádechu) 

- bledosti až promodralosti 

- otoků 

- zvracení 

- průjmů 

- křečí nebo třesavky 

- celkové nevolnosti 

- ztráty vědomí 

- zástavy dechu 

- náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu 

- a také v každém případě, kdy si nejste jisti 

2. Mobil si přepněte na hlasitý odposlech, abyste měla volné ruce. 

3. Dispečerce stručně oznamte CO, KDE, JAK a KOMU se stalo. 

4. Dbejte pokynů dispečerky do doby příjezdu záchranné služby. 

+ Dispečerka je vyškolená profesionálka, důvěřujte jí, bezpečně Vás provede 

v každé situaci.  

 

 

 

Situace B: 

1. Máte-li s sebou jinou dospělou osobu, pošlete ji ihned vyhledat pomoc  

(signál, auto, lékař)  
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2. Zabraňte dalšímu vstřebávání alergenu.  

(dítě pryč od alergenu nebo alergen pryč od dítěte -> čerstvý vzduch, svléct, 

omýt, atd.) 

3. Povolte dítěti oděv v oblasti krku a hrudníku a hrudníku a uklidňujte ho, aby 

bylo v co nejlepší psychické pohodě. 

4. Dítě posaďte a předkloňte, může se opírat dlaněmi o kolena.  

Udržujte s ním stále hovor. 

5. Dítě se cítí špatně, má černo před očima, točí se mu hlava nebo je mu slabo – 

v tomto případě ho uložte do vodorovné polohy na záda s přizdvihnutými 

nohami.  

6. Pokud dítě přestalo komunikovat, nereaguje na žádný podnět, je v bezvědomí, 

ale dýchá - uveďte dítě do stabilizační polohy (poloha na boku viz obr. 2) – pro 

případně volného odchodu zvratků z úst. 

(stabilizovaná poloha – klekněte si z boku dítěte ležícího na zádech, uchopte vzdálenější ruku a nohu (pod 

kolenem) a převalte ho směrem k sobě na bok) 

Kontrolujte dítě, zda dýchá přiloženou dlaní k jeho ústům, případně sledujte 

pohyby hrudníku. 

7. V případě dýchání dítěte připomínající kaprovité špulení úst (pozor - lapání po 

dechu) nebo úplné zástavy dechu: 

Převalte dítě zpět na záda a zahajte IHNED resuscitaci do obnovy vědomí 

s dechem nebo příjezdu odborné pomoci.  

(klekněte si z boku k dítěti, přiložte na sobě dlaně (dominantní ve spod) na prostředek hrudníku (spojnice 

středu hrudní kosti a bradavek viz obr. 3) a napnutými rukama v loktech zahajte stlačení do hloubky asi 

jedné třetiny hrudníku, následně hrudník uvolněte a tuto nepřímou srdeční masáž opakujte v rytmu 

písničky Rolničky, rolničky, to je cca 100x za minutu) 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 3 – Ilustrační obrázky  
 
Obr. 1 - Aplikace adrenalinového autoinjektoru 
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Obr. 2 - Stabilizovaná poloha 
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Obr. 3 - Poloha rukou při resuscitaci 
 

 


