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Cíl práce: Cílem naší studie bylo identifikovat prediktory těžkých systémových reakcí u 

pacientů s alergií na hmyzí jed.  

Metody: Do studie bylo zařazeno 171 pacientů s alergií na hmyzí (včelí/vosí) jed léčených 

specifickou imunoterapií. U všech pacientů byly sledovány základní anamnestické údaje 

zahrnující pohlaví a věk pacienta při reakci, lokalizaci bodnutí, druh hmyzu, tíži SR, přidružené 

komorbidity a léčbu, bazální hladinu tryptázy, charakter reakce po předchozím bodnutí, po 

bodnutí v průběhu a po ukončení léčby. Shromážděná data byla statisticky vyhodnocena, 

nejprve v celé skupině, poté ve dvou podskupinách - ve skupině pacientů s lehkou SR (stupeň 

I a II dle Ringa a Messmera) a těžkou SR (stupeň III a IV dle Ringa a Messmera). Zásadním 

bodem naší analýzy byla procedura krokové/stepwise logistické regrese, pomocí které byl 

analyzován souběžný vliv více prediktorů těžšího průběhu současně. 

Výsledky: Sledovanou skupinu pacientů s alergií na hmyzí jed tvoří více pacientů s alergií na 

včelí jed, více mužů, nejpočetnější věkovou kategorií je 40 – 49 let. Nejčastěji byl zaznamenán 

II. typ SR (dle Ringa a Messmera) a bodnutí do končetin. Většina pacientů neměla v době 

reakce žádnou komorbiditu a neužívala žádné léky. Z přítomných komorbidit a přidružené 

medikace byla nejčastější arteriální hypertenze a antihypertenziva. Logistická regrese odhalila 

jako statisticky významné prediktory těžké reakce věk (riziko roste s věkem), bodnutí do oblasti 

hlavy a mužské pohlaví. Dle naší analýzy při zvýšení věku o 1 rok narůstá riziko těžké reakce 

1,07x, tedy o 7 %. Při bodnutí do hlavy je 2,78x vyšší šance těžké reakce než při bodnutí do 

ostatních lokalizací. Muži mají 2,25x větší šanci těžké reakce v porovnání se ženami. 

Závěr: Naše studie odhalila jako statisticky významné prediktory těžké reakce po bodnutí 

hmyzem věk (riziko roste s věkem), bodnutí do oblasti hlavy a mužské pohlaví. Užívání 

antihypertenziv není dle naší analýzy rizikovým faktorem pro těžké reakce. 

 

 

 

 

 

 


