
ALERGIE 

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na neškodné látky v okolním 
prostředí. Jedná se o imunopatologickou reakci I. typu zprostředkovanou protilátkou 
imunoglobulinem E (IgE) u jedinců s genetickou predispozicí (atopiků). Alergeny jsou 
nejčastěji malé proteiny, které jsou součástí pylů rostlin a stromů, roztočů, domácího prachu, 
peří, plísní, srsti a exkrementů zvířat, jedu blanokřídlého hmyzu a potravin. Mezi nejčastější 
projevy alergických onemocnění patří kýchání, svědění a ucpání nosu, svědění a zarudnutí 
očí, ekzém, kopřivka, kašel, dušnost, hvízdání. 

Přes 2 miliony lidí v naší republice trpí nějakou formou alergie. 

1. ALERGICKÁ RÝMA  
 
Alergická rýma (AR) je zánětlivé onemocnění nosní sliznice a patří mezi nejčastější 
atopická onemocnění postihující 10–30% populace (dle ročního období a lokality).  

 
HLAVNÍ  PŘIZNAKY: 

• svědění nosní sliznice 
• kýchání 
• vodnatá hypersekrece 
• otok nosní sliznice (často i poruchy čichu) 
• slzení, pocit pálení a zarudnutí očí 

 
Pokud jsou alespoň dva z těchto příznaků přítomny min. jednu hodinu denně po většinu 
sledovaných dní, mluvíme o chronické rýmě (2). Chronická rýma představuje nejzávažnější 
faktor pro vznik astmatu – 20-30% pacientů s chronickou rýmou má i astma, 40-75%  
astmatiků trpí alergickou rýmou. Ohroženi jsou zejména jedinci s prokázanou alergií na 
inhalační alergeny a pozitivní alergickou rodinnou anamnézou (3).  

 
V typickém případě jsou spouštěčem alergické reakce na nosní sliznici vzdušné 

alergeny, což jsou většinou proteinové a glykoproteinové částice, které jsou při inhalaci 
zachyceny a delší dobu setrvávají v kontaktu se sliznicí. 

K nejvýznamnějším vzdušným alergenům patří: 
• pyly rostlin -sezónní (pylová) alergická rýma, objevuje se hlavně při slunečném, 

suchém a větrném počasí v období od časného jara do pozdního podzimu. 
Nejvýznamnějším pylovými alergeny v našich zeměpisných podmínkách jsou bříza, 
olše, líska, dále pyly travin a obilovin 

• spóry plísní 
• fragmenty těl roztočů a jejich exkrementy 
• různé složky živočišných a rostlinných organizmů 
• další rostlinné a živočišné prachy 
 

 
TERAPIE: 

preventivní opatření: 



v rámci možností zamezit kontaktu alergenů se sliznicí nosu nebo snížit jejich koncentrace 
v okolí alergika (platí hlavně pro uzavřené prostory): 

• alergie na pyly: 
o správné načasování větrání v místnosti, 
o ochranné protipylové sítě v oknech, čističky vzduchu, 
o správná osobní hygiena alergika (např. mytí vlasů kontaktu s pyly >zamezení 

dalšímu kontaktu) 
o pravidelné ošetřování travních ploch ve 2-3týdenních intervalech (=zamezení 

vzrůstu travin, bylin, plevelů do jejich pylové zralosti) 
• alergie na roztoče: 

o omezit koberce, závěsy, přehozy, čalouněný nábytek 
o praní lůžkovin 1xtýdně (60°C), každá 2-3 měsíce vysávat matrace s kvalitním 

HEPA filtrem, speciální ochranné textilie na matrace, polštáře a přikrývky 
(neumožní průnik roztočovým alergenům) 

• alergie na domácí zvířata: 
o nepořizovat domácí zvířata do domácnosti alergika, u kterého se již alergie 

projevila na jiný druh alergenu – pravděpodobnost vzniku senzibilizace i na 
alergeny domácího zvířete 
 

FARMAKOTERAPIE: 

Farmakoterapie perzistující rýmy je dlouhodobá (často celoživotní – častá chyba 
pacientů: vynechání léčby ihned po odeznění příznaků vede v individuálně různě dlouhém 
časovém odstupu k obnovení obtíží!). Podle průběhu choroby je možné dávky léků snižovat či 
léčbu přerušit na různě dlouhou dobu (vliv eliminačních opatření). Je nutné rozlišovat léky s 
dlouhodobým protizánětlivým účinkem a léky určené k úlevě od příznaků. 

 
Léky můžeme podávat v topické nosní formě nebo systémově většinou v tabletách, u 

dětí v roztoku. 

Dekongestiva 

Dekongestiva řadíme mezi typické úlevové léky působící na sliznici nosu a spojivek.  
Jedná se o adrenergní agonisty samotné nebo v kombinaci s antihistaminikem, vyvoláním 
vazokonstrikce zmírňují místní prokrvení, zmenšují otok, místní svědění, pálení a bolestivost. 
Působí krátkodobě a neměly by se používat déle jak 1 týden. 

Volně prodejné přípravky obsahující: oxymetazolin, nafazolin, xylometazolin.   

Můžeme použít i p.o. přípravky s prodlouženým účinkem obsahující kombinaci 
antihistaminika (loratadin) a dekongestiva (pseudoefedrin) dostupné jen na lékařský předpis. 

Antihistaminika 

Antihistaminika jsou nejčastěji používaná k léčbě alergických onemocnění, uplatňují se jako 
úlevový lék. Dostupné jsou pro systémové p.o. použití ve formě kapek, roztoků nebo tablet; 
nebo lokální aplikaci ve formě očních kapek, nosních sprejů či kožních gelů. 



Rozdělení (viz tabulka): 

antihistaminika 1. generace: 

• účinek: zmírňuje svědění a pálení sliznic a kůže, sedativní účinek; efekt trvá 4-6h 

antihistaminika 2. generace: 

• účinek: stejný jako u 1. gen. jen sedativní účinek je minimální, navíc má protizánětlivý 
účinek zesilující farmakologický efekt 

antihistaminika s imunomodulačním účinkem: 

• nejnovější skupina – širší imunomodulační vlastnosti (omezuje rozvoj alergického 
zánětu), bez sedativního efektu při zachovaném protialergickém a protizánětlivém 
účinku 
 

Kromony 

Kromony jsou dobře tolerovaná léčiva s převážně preventivním účinkem, dostupná jen 
na lékařský předpis. 

Kromony stabilizují membrány žírných buděk, čímž zabrání uvolnění mediátorů 
alergického zánětu. Aplikace nutná před spuštěním alergického zánětu – tedy dříve, než 
alergik přijde do kontaktu s vnějšími alergeny. aplikace 3-6x/den 

Přípravky: kromoglykan sodný (např. Cromohexal, Allergocrom) 

Kortikosteroidy 

Kortikosteroidy jsou nejúčinnější protizánětlivé léky, používané hlavně ve formě 
nosních sprejů. Díky minimálnímu prostupu z místa aplikace do systémového oběhu 
způsobuje minimální systémové účinky. Doporučuje se kontinuální podávání v průběhu celé 
pylové sezóny (4). 

K léčbě alergické rýmy u pacientů s perzistujícím průduškovým astmatem se ke 
zmiňovaným lékům přidávají antileukotrieny : montelukast (Singulair), zafirlukast 
(Accolate). Samostatně se k léčbě alergické rýmy nepoužívají. 

Další možností léčby alergické rýmy je specifická alergenová imunoterapie, díky 
které dochází k aktivaci tělu vlastních obranných mechanismů proti rozvíjejícímu se 
alergickému zánětu. 

Těhotenství 

U těhotných žen se alergická rýma léčí podobně jako u ostatní populace. Intranasální  
kromony jsou 1. linií léčby hlavně v 1. trimestru. Pokud jsou neúčinné, podávají se 
antihistaminika 2. generace mírnící projevy kýchání, svědění nosu nebo nosní sekreci.V 
případě, že převažuje otok nosní sliznice, můžeme podat nosní topické glukokortikoidy 
(např. budesonid).



Tabulka 1  Nejčastěji užívané volně prodejné (VP) léčivé přípravky k léčbě alergie 

 

 
 

ZAŘAZENÍ ÚČINNÁ LÁTKA ZÁSTUPCE DOSTUPNOST KI DÁVKOVÁNÍ 

ANTIHISTAMINIKA 

  
1. generace DIMETINDEN Fenistil 

VP: gel , 
 roll-on, 

 balení á 10 
cps 

kojenci 
mladší než 1 

měsíc, 
1.trimestr 

těhotenství, 
kojení, cps 
do 12 let a 

opatrně nad 
65 let 

gel+roll-on     
2-4xD,            

cps 1 večer 

  Zyrtec 

VP: balení á 7 
a 20 tbl 

  Zodac 

VP: balení á 7 
a 10 tbl, sir, 

gtt 

  

CETIRIZIN 

Analergin 
VP: balení á 7 

a 10 tbl 

*přecitl. na 
hydroxyzin,     
*závaž. 
porucha fce 
ledvin,               
*vyhýbat se 
souč.užití s 
centrálně 
tlumivými 
LP(sedativa, 
hypnotika, 
alkohol), 
těhotenství, 
kojení 
 

1 tbl/den, 
gtt+sir. 

indiv.dle 
věku 

  
Loratadin-

Ratiopharm 

VP: balení  á 
7  tbl 
 
 

  Claritine 

VP: sir+bal.á 
7, 10, 30 tbl 
 
 

  

2. generace 

LORATADIN 

Flonidan 
VP: balení á 
7 tbl. 

děti do 2let a  

30 kg, 

těhotenství, 

kojení 

 
1tbl/den, 

děti pod 30 

kg sirup 

(5 ml 1xD) 

  
LEVOCETIRIZIN 

 
Xyzal 

VP: balení á 7, 
14 tbl 

zavažná 
porucha fce 
ledvin, tbl 
děti do 6 let, 
sol děti do 2 
let, 
těhotenství, 
kojení 

1 tbl/den, 
sol.e věku 

  topická AZELASTIN Allergodil 
VP: nas spr 

+oph gtt 

oph gtt děti 
do 4 let (nas 
spr do 6 let), 
těhotenství 
(1. trimestr) 

a kojení  

2xD (oph gtt 
až 4xD) 



 

2. ALERGIE NA JED BLANOK ŘÍDLÉHO HMYZU  

Nejčastějším původcem potíží jsou: včela medonosná (Apis mellifera resp. Apis 
mellifica), vosy rodu Vespula (V. vulgaris, V. germanica), sršeň obecný/-á (Vespa crabro), 
čmelák (Bombus sp.). Mezi alergenem vosy a sršně je silná zkřížená reaktivita, mezi 
alergenem včelím a vosím jen velmi slabá (5). 

EPIDEMIOLOGIE 
Počet anafylaktických reakcí po bodnutí včelou nebo vosou se odhaduje na 2 %. 

Přesná data o výskytu v ČR nejsou známa. Vyšší riziko alergické reakce je u atopiků (6). 

 
KLINICKÉ PROJEVY: 
1. lokální: erytém, edém 
2. celkové: 

• laryngotracheální edém 
• bronchokonstrikce 
• anafylaktický šok 

 
KLINICKÉ PROJEVY DÁLE DĚLÍME: 
1. mírné (většinou lokální): 

• otok, svědění, erytém, urtika 
 

2. těžké (celkové za 15 minut až 1 hodinu): 
• generalizované kožní projevy 
• respirační (stridor – laryngospasmus, bronchokonstrikce) 
• kardiovaskulární (hypotenze) 
• gastrointestinální projevy (nauzea, zvracení, křeče v břiše) 

 
3. nejtěžší (celkový projev) 

• anafylaktický šok (ztráta vědomí, oběhové selhání). 
 

4. pozdní (za 2 hodiny až 3 týdny): 
• horečka, artralgie, zvětšení uzlin, urtika, angioedém 
• renální: glomerulonefritis, nefrotický syndrom 
• hematologické: trombocytopenická purpura, hemolytická anémie, alergická 

vaskulitida 
• neurologické: periferní neuropatie, encefalopatie, koma 

  LEVOKABASTIN Livostin 
 opatrně 

těhot.+kojení 

nas spr:3-
4xD, oph gtt 

2xD (max 
4xD) 

KORTIKOSTEROIDY  
BEKLOMETAZON 

DIPROPIONÁT 
Beclomet 

Nasal Aqua 
VP:nas spr á 

50 mcg 

Děti do 6 let, 
Opatrně 

těhot. 
+ kojení 

1-2dávky 
2xD 

oboustrann
ě 



• projevy podobné sérové nemoci 
 
PROFYLAXE: 
1. sítě do oken 
2. režimová opatření při pobytu v přírodě:  

• nechodit naboso 
• nevhodnost pestrého oblečení 
• nepoužívat „lákadla na hmyz“ při vycházce do přírody: parfémy, tělová mléka, laky a 

tužidla na vlasy s vůněmi, aromatická mýdla, deodoranty 
• věnovat maximální pozornost při stravování v přírodě nebo venku ve městě 

(bistra,předzahrádky) – hlavně při konzumaci sladkostí, ovoce, pití nápojů 
• chovat se klidně v přítomnosti včel, vos, varovat se prudkých pohybů 
• pozor na riziková místa v přírodě (pařezy, staré kmeny) 

DLOUHODOBÁ ZÁKLADNÍ TERAPIE: 
Specifická alergenová imunoterapie (patří do rukou alergologa) – je účinná až v 95 %! 
 
TERAPIE 
1. odstranit včelí žihadlo 
 
2. lokální reakce: 

• studený obklad 
• antihistaminikum 2. generace p.o.  
• antihistaminikum lokálně, event. topický kortikoid (mast, krém) 
• perorální kortikoid 2–3 dny 

 
3. celková reakce – nutno vyhledat lékaře: 

• adrenalin – v ČR dostupný přípravek Epipen a Anapen 
o dospělí: 0,3–0,6 ml s. c. (dospělí)  
o děti: 0,01 ml/1 kg váhy 

• ev. obstřik místa vpichu žihadla 
• anitihistaminikum 2. generace p.o.  
• glukokortikoid – podání  i.v. popřípadě i.m.  
• zajištění volných dýchacích cest, ihned transport do nemocnice (lékařský dohled, 

pozorování v nemocnici – 24 hodin) 
 

3. POTRAVINOVÉ ALERGIE  

Alergické reakce, jejichž vznik je vázán na požití různých potravin, jsou velmi časté. 
Termín „potravinová alergie“ je vyhrazen pro reakce, jejichž podkladem je prokázaná 
imunitní reakce prostřednictvím IgE protilátek proti příslušné potravině. V jedné potravině 
může být současně více alergenů schopných spustit imunitní reakci. Alergickou reakci na 
potraviny vyvolávají především proteiny nebo polysacharidy přítomné v potravinách (7).  

Celá řada alergických reakcí je vyvolána cestou neimunologickou:  

• Intolerance (nesnášenlivost) - organismu chybí (nebo je nefunkční) určitý enzym 
potřebný ke zpracování určité složky potravy (např. laktóza - mléčný cukr)  



• přítomnost vazoaktivních aminů v potravě  

• toxická potravinová reakce - způsobena vysokým obsahem toxických látek 
v potravinách 

• Poměrně časté jsou také reakce po požití potravin, které: 

o mají větší obsah histaminu (uzeniny, čokoláda, tuňák, makrela)  

o histamin uvolňují během procesu trávení v zažívacím traktu (tzv. 
histaminoliberační účinek mají např. jahody, rajčata) 

o histamin vzniká působením bakterií (dekarboxylace histidinu na histamin): 
otrava rybami (losos, tuňák) 

 

• potravinová barviva, různé příchutě (glutamát), konzervační látky (sulfity a jejich 
deriváty, nitrity, kyselina benzoová a sorbová), antioxidanty  

 
PREDISPOZICE: 

Rizikovou skupinou alergiků pro vznik potravinové alergie jsou lidé s atopickou 
dermatitidou  a alergií pylovou. U pacientů s pylovou alergií se může rozvinout sekundárně 
významná zkřížená přecitlivělost na biologicky a botanicky příbuzné potraviny a zeleninu 
(líska – lískový ořech, pyl břízy – jablko) (8).  

PROJEVY:  

• Kožní reakce – atopický ekzém, erytém, exantém, otoky 
• Reakce dýchacích cest – svědění v nose, kýchání, vodnatá sekrece z nosu, totální 

nosní obstrukce, těžké dechové potíže z bronchokonstrikce 
• Reakce zažívacího systému – nauzea, zvracení, dyskomfort v břiše, průjem, 

kolikovité bolesti v břiše 

 

PROBLEMATICKÉ POTRAVINY: 

Každá potravina může být teoreticky alergenem, všechny potraviny ovšem nemají 
stejnou schopnost alergizovat organismus. Existují skupiny potravin, o kterých se již dlouho 
ví, že mají tendenci alergické potíže způsobovat.  

Mezi potraviny způsobující alergickou reakci řadíme: 

• mléko (v Evropě nejrozšířenější alergie na potravinu postihující každou věkovou 
skupinu –nejčastěji děti v 1.roce života) 

• vaječný bílek (častěji v dětském věku) 
• ryby  (člověk je většinou alergický pouze na jeden druh ryb, případně na několik 

příbuzných druhů). Těžké alergické reakce mohou být následkem požití měkkýšů 
a korýšů - krabů, ústřic, mušlí, garnátů apod.  



• jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody a kiwi.  Mnoho druhů ovoce vykazuje 
zkřížené reakce s některými pyly  

• raj čata, celer, špenát, petržel 
• ořechy (lískové, vlašské, burské, mandle) 

• lepek 

Některé alergické složky potravin mají různou termostabilitu. V praxi to znamená, že 
určitý druh ovoce nebo zeleniny vyvolá závažnou alergickou reakci v syrovém stavu, po 
tepelném zpracování ale k reakci nedojde (syrová kořenová zelenina x dušená nebo vařená 
zelenina, čerstvá syrová jablka x vařený jablečný kompot). Vysoce termostabilní alergeny ale 
tepelnou přípravou neovlivníme (ryby, ořechy). 

TERAPIE: 

Jedinou příčinnou léčbou je dlouhodobě naprostá eliminace vyvolávající potraviny z 
jídelníčku daného pacienta a sledování složení jednotlivých průmyslově vyráběných potravin. 

 Další postup:  

• klasická léčba symptomatická: antihistaminika 2. generace, steroidy p.o., lok. 

• léčba urgentní: tj. léčba anafylaktické reakce, resp. anafylaktického šoku:  

adrenalin, antihistaminikum, glukokortikoidy, bronchodilatans při eventuální 
bronchokonstrikci. 

Dále je nutné zajistit přívod kyslíku, zajistit volné dýchací cesty, transport na JIP 
eventuálně ARO.  

 

4. LÉKOVÉ ALERGIE  

Podání řady léků může být provázeno nežádoucími účinky. Vedlejší reakce na léky je 
definována jako škodlivá nebo neočekávaná reakce na léčivo (látku) podanou ve standardní 
dávce správnou cestou podání ve smyslu profylaxe, diagnostiky nebo léčby. Některé polékové 
reakce mohou proběhnout u kohokoli, jiné pouze u disponovaných jedinců. Léková alergie je 
imunologicky zprostředkovaná reakce, kde hlavní roli mohou hrát jak IgE protilátky, tak IgG 
nebo IgM protilátky, aktivovaný komplement, cirkulující imunokomplexy nebo jde o reakci 
lymfocyty zprostředkovanou (9).  

Nejčastější lékové skupiny, které velmi často vyvolávají vedlejší reakce, jsou 
antibiotika, nesteroidní antiflogistika, lokální anestetika, léky podávané v úvodu či v průběhu 
anestezie (myorelaxancia, celková anestetika, opiáty). Častěji se vyskytují u mladých jedinců 
a osob středního věku, častěji jsou postiženy ženy. Byly pozorovány i genetické faktory a 
rodinné predispozice. Je nutné odlišit reakce evidentně přímo léky nezpůsobené – např. 
psychogenní reakce (vegetativní reakce po aplikaci injekce, infuze) spojené s projevy neklidu, 
strachu, nevolnosti, vertigem, mžitkami před očima, slabostí až mdlobami (9). 

Někdy pacient nemusí být přecitlivělý na hlavní složku léku, ale na pomocné látky: 
adjuvancia (stabilizátory, konzervační prostředky, chuťová korigencia, barviva), želatinu. 
Většina léků má malou molekulu, takže se jako alergen přímo uplatnit nemohou, fungují ale 



jako hapteny, které se po vazbě na bílkovinný nosič doplní na kompletní antigen se všemi 
možnými důsledky. 

Tabulka 2  Přehled hypersenzitivních reakcí na léky 

  
NÁZEV KLINICKÉ PROJEVY PŘÍKLAD LÉČIVA 

I.TYP 
REAKCE ČASNÉ 
PŘECITLIVĚLOSTI, IgE 
zprostředkovaná 

kopřivka, 
angioedém, 
bronchspasmus, 
anafylaktický šok 

PNC, gentamicin, barbituráty, myorelaxancia, 
opiáty, chinin, lokální anestetika, NSAID, latex, 
inzulin, salicyláty, RTG kontrastní látky 

hemolytická 
anémie 

PNC, α-metyldopa, fenacetin 

trombocytopenie thiazidy, soli zlata, chinin 

neutropenie PNC 

II.TYP 
CYTOTOXICKÁ, 
zprostředkovaná IgG a IgM 
protilátkami 

agranulocytóza fenylbutazon, chloramfenikol 

III.TYP 

IMUNOKOMPLEXOVÁ, 
zprostředkovaná IgG a IgM 
protilátkami, s aktivací 
komplementu 

sérová nemoc, 
vaskulitidy, 
lymfadenopatie 

diuretika, hydralazin, prokainamid, penicilamin, 
sulfonamidy, antithyreoidální látky 

IV.TYP 
REAKCE BUNĚČNÉ 
PŘECITLIVĚLOSTI - lymfocyty 
zprostředkované reakce 

kontaktní 
přecitlivělost, 
fotosenzitivita 

 Lokální ATB, lokální antifungální látky 

 
 
ZÁSADY TERAPIE POLÉKOVÉ ALERGIE: 

• vysazení medikamentu 
• léčba dle klinického stavu, včetně léčby klasické anafylaktické reakce 
• poučení pacienta, vystavení kartičky (potvrzení) o lékové alergii 

 

 

5. POLYMORFNÍ SV ĚTELNÁ DERMATÓZA (ALERGIE 
NA SLUNCE) 

• Postihuje až 20 % populace, častěji ženy (až v poměru 4 : 1) (10). 
• Výsev kožních projevů bývá vyvolán převážně UVA zářením, nejčastěji po prvním 

jarním oslunění- objevuje se většinou již několik hodin po oslunění a mizí v průběhu 
následujících 3–5 dní (11). 

• Během pozdního jara a léta se fotosenzitivita snižuje a projevy spontánně ustupují. 
• Předpokládá se, že kůže se postupně „otužuje“. Toho se využívá i v prevenci, kdy 

jednou z léčebných metod je UVB fototerapie v jarních měsících.  
 

PŘÍZNAKY: 

• červené vřídky, pupínky, puchýřky, především ve výstřihu, na ramenou a pažích  
• svědivé rudé skvrny nebo podlitiny  



• kožní zarudliny podobné slunečnimu úžehu 

 
PREVENCE: 

• UVB fototerapie v jarních měsících 
• ochranné faktory opalovacích krémů, které musí být vždy dostatečně vysoké dle 

fototypu pokožky) a musí filtrovat zejména UVA záření 
 
TERAPIE:  

• antihistaminika 2. generace (cetirizin, loratadin) 1 tbl/den, nejlépe už 3 dny před 
zvýšenou expozicí slunci. 

• antihistaminikum 1. generace: dimetinden maleas (Fenistil gel 2-4x/den) 
• přípravky s dexpanthenolem, kalcii panthotenas, přípravky s aloe vera 
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