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Astma atopowa jest najczêstsz¹ przewlek³¹ chorob¹ wieku rozwojowego. Wed³ug licznych obserwacji epidemiologicznych
zapadalnoæ na astmê systematycznie wzrasta, a jej czêstoæ w ró¿nych populacjach jest zró¿nicowana.
Badanie ankietowe przeprowadzono w 1997 roku w dwóch ³ódzkich liceach ogólnokszta³c¹cych i objêto nim 775 uczniów
w wieku 15-20 lat. Ankieta zawiera³a zestaw 70 pytañ wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC.
Obecnoæ co najmniej jednego z objawów sugeruj¹cych astmê poda³o 10,1% (78/775) m³odzie¿y, w tym 5,4% (42/775) 
wystêpowanie w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy suchego nocnego kaszlu nie zwi¹zanego z przeziêbieniem, 5,5% (43/775) 
wiszcz¹cego oddechu, 4,9% (38/775)  napadów dusznoci ze wiszcz¹cym oddechem. Jest to grupa, w której rozpoznanie astmy
jest bardzo prawdopodobne, chocia¿ ustalenie takiego rozpoznania potwierdzi³o tylko 2,2% (17/775) badanych.
Wród choruj¹cych na astmê czêciej ni¿ u pozosta³ej m³odzie¿y wystêpowa³y nastêpuj¹ce czynniki ryzyka: uczulenie na
alergeny wziewne  py³ki rolin (70,6% vs 9,6%), kurz domowy (58,8% vs 6,2%), zwierzêta domowe (52,9% vs 5,3%), infekcje
dolnych dróg oddechowych w ostatnich 12 miesi¹cach (41,2% vs 14,2%), nara¿enie na bierne palenie tytoniu (70,6% vs 48%), z³e
warunki mieszkowe (41,2% vs 13,2%) oraz niska masa urodzeniowa (35,3% vs 11,5%).
Grupa m³odzie¿y, u której obecne s¹ objawy sugeruj¹ce astmê wymaga szczególnie wnikliwej obserwacji lekarskiej.
S³owa kluczowe: astma, objawy kliniczne, m³odzie¿, czêstoæ wystêpowania, czynniki ryzyka

Astma atopowa jest najczêstsz¹ przewlek³¹
chorob¹ wieku dzieciêcego. Wed³ug licznych obserwacji epidemiologicznych zapadalnoæ na astmê systematycznie wzrasta, a jej czêstoæ w ró¿nych populacjach jest wyranie zró¿nicowana [1-8]. Wród przyczyn tego zjawiska wymienia siê zmiany stylu ¿ycia
oraz zanieczyszczenia rodowiska domowego, a tak¿e
rodowiska poza w³asnym mieszkaniem [9-12]. Pomimo licznych badañ brak jest jednoznacznych dowodów wyjaniaj¹cych zwi¹zki przyczynowe obserwowanych tendencji epidemiologicznych. Du¿e nadzieje
budz¹ publikowane wyniki badañ ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childchood), których jednolita metodologia i szeroki zakres gwarantuj¹
wiarygodn¹ odpowied na liczne pytania dotycz¹ce
problemów astmy dzieciêcej [1,3,6-8,14-19].
MATERIA£ I METODYKA
Badanie przeprowadzono w roku szkolnym
1996/97 w grupie 949 uczniów (647 dziewcz¹t i 302
ch³opców) dwóch losowo wybranych ³ódzkich liceów
ogólnokszta³c¹cych. Wiek badanych waha³ siê od 15
do 20 lat i rednio wynosi³ 17,4 lat.

W badaniach pos³u¿ono siê ankiet¹ zawieraj¹c¹ zestaw pytañ wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC. Dotyczy³y one m.in. wystêpowania objawów sugeruj¹cych astmê, jak: wiszcz¹cy oddech, napady
dusznoci ze wiszcz¹cym oddechem oraz suchy nocny kaszel nie zwi¹zany z przeziêbieniem w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, a tak¿e faktu rozpoznania astmy przez
lekarza oraz stwierdzenia uczulenia na roztocza kurzu
domowego, py³ki rolin i sieræ zwierz¹t domowych.
Pytano równie¿ o obecnoæ czynników ryzyka sprzyjaj¹cych rozwojowi astmy, w tym: nadmiern¹ wilgoæ
i zagrzybienie mieszkañ, obecnoæ zwierz¹t w domu,
nara¿enie na bierne palenie tytoniu, zapadalnoæ na
choroby uk³adu oddechowego (zapalenie p³uc i/lub
oskrzeli) oraz nisk¹ urodzeniow¹ masê cia³a.
Analizy statystycznej dokonano za pomoc¹
testu chi2 z uwzglêdnieniem poprawki Yatesa. Za istotne statystycznie przyjêto ró¿nice przy p<0,05.
WYNIKI
Wype³nione ankiety otrzymano od 775 osób
(247 ch³opców i 528 dziewcz¹t), co stanowi 81,6%
ogólnej liczby m³odzie¿y zaproszonej do badania.
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Obecnoæ co najmniej jednego z objawów sugeruj¹cych astmê podawa³o 78 osób, czyli 10,1% badanych. Najczêciej by³ to wiszcz¹cy oddech  5,6%
(43/775) i napady suchego nocnego kaszlu nie zwi¹zanego z przeziêbieniem  5,4% (42/775), rzadziej
napady dusznoci ze wiszcz¹cym oddechem  4,9%
(38/775). Rozpoznanie astmy postawione przez lekarza zg³osi³o z tej grupy zaledwie 17 osób, czyli 2,2%
ogó³u badanych (tab. I). Ch³opcy chorowali czêciej 
3,6% (9/247) ni¿ dziewczêta  1,5% (8/528).
Tabela I. Czêstoæ wystêpowania objawów astmy oraz
rozpoznania tej choroby
Objaw
chorobowy

Ogó³em
respondenci

Grupa z
Grupa neguj¹ca
rozpoznan¹
rozpoznanie
astm¹
astmy
(n=775)
(n=17)
(n=758)
liczba osób (%) liczba osób (%) liczba osób (%)

wiszcz¹cy oddech

4 3 (5,6)

1 1 (64,7)**

3 2 (4,2)

suchy nocny kaszel
nie zwi¹zany
z przeziêbieniem

42

(5,4)

1 1 (64,7)**

3 1 (4,1)

napady dusznoci
ze wiszcz¹cym
oddechem

38

(4,9)

1 4 (82,3)**

2 4 (3,2)

obecnoæ
przynajmniej
jednego objawu
typowego dla astmy

7 8 (10,1)

1 7 (100,0)**

6 1 (8,0)

rozpoznania astmy

17

(2,2)

17

(100,0)



**p<0,001 (w porównaniu do grupy neguj¹cej rozpoznanie
astmy)

Uczulenie na py³ki rolin potwierdzi³o 11,0%
respondentów, za na roztocza kurzu domowego i sieræ
zwierz¹t domowych odpowiednio 7,4% i 6,3% (tab. II).
Dokonano analizy niektórych danych z uwzglêdnieniem podzia³u m³odzie¿y na grupê z rozpoznan¹ wczeniej astm¹ i grupê neguj¹c¹ takie rozpoznanie. Stwierdzono istotnie czêstsze wystêpowanie
objawów klinicznych astmy, jak i uczulenia na wybrane alergeny w grupie z ustalonym rozpoznaniem astmy (tab. II).
Tabela II. Czêstoæ wystêpowania uczulenia na wybrane
alergeny wziewne
Alergen

Ogó³em
respondenci

Grupa z
Grupa neguj¹ca
rozpoznan¹
rozpoznanie
astm¹
astmy
(n=775)
(n=17)
(n=758)
liczba osób (%) liczba osób (%) liczba osób (%)

py³ki rolin

8 5 (11,0)

1 2 (70,6)**

7 3 (9,6)

roztocza kurzu
domowego

57

1 0 (58,8)**

4 7 (6,2)

sieræ zwierz¹t
(kot, pies)

4 9 (6,3)

(7,4)

9

(52,9)**

4 0 (5,3)

**p<0,001 (w porównaniu do grupy neguj¹cej rozpoznanie
astmy)

Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w grupie bez
rozpoznanej astmy objawy sugeruj¹ce chorobê wystêpowa³y u 3,2%-4,2% osób, za uczulenie na alergeny
zewn¹trzpochodne poda³o u 5,3%-9,6% m³odzie¿y
(tab. I i II).
Ocena warunków rodowiskowych wykaza³a,
¿e 48,6% m³odzie¿y nara¿onych jest w swoich mieszkaniach na dym tytoniowy. Obecnoæ zwierz¹t potwierdzi³o 59,0% ankietowanych; najczêciej by³y to pies
i kot, rzadziej ptaki, winka morska lub inne gryzonie.
Natomiast z³e warunki mieszkaniowe  nadmiern¹ wilgoæ i/lub zagrzybienie  zg³asza³o 18,8%. Powy¿sze
czynniki ryzyka czêciej podawane by³y przez m³odzie¿ z rozpoznan¹ astm¹ (tab. III).
Tabela III. Czêstoæ wystêpowania wybranych czynników
ryzyka rozwoju astmy
Czynnik
ryzyka

Ogó³em
respondenci

Grupa z
Grupa neguj¹ca
rozpoznan¹
rozpoznanie
astm¹
astmy
(n=775)
(n=17)
(n=758)
liczba osób (%) liczba osób (%) liczba osób (%)

palenie bierne
papierosów

377 (48,7)

1 2 (70,6)

365 (48,0)

obecnoæ zwierz¹t
domowych

447 (57,7)

1 0 (58,8)

437 (57,7)

wilgoæ i/lub grzyby
pleniowe
w mieszkaniu

107 (13,8)

7 (41,2)*

100 (13,2)

9 2 (12,0)

6 (35,3)*

8 7 (11,5)

zachorowania na
infekcje dolnych
dróg oddechowych
w ostatnich
12 miesi¹cach

115 (14,8)

7 (41,2)*

108 (14,2)

zachorowania na
infekcje dolnych
dróg oddechowych
we wczeniejszych
latach ¿ycia

448 (57,8)

1 7(100,0)**

431 (56,9)

niska masa
urodzeniowa

*p<0,01 w porównaniu do grupy neguj¹cej rozpoznanie astmy
**p<0,001

W grupie z rozpoznan¹ astm¹ zachorowania
na zaka¿enia dolnych dróg oddechowych w ci¹gu
ostatnich 12 miesiêcy potwierdzi³o 41,2% (7/17), natomiast we wczeniejszych latach ¿ycia wszyscy badani. Liczby te dla grupy neguj¹cej astmê s¹ istotnie ni¿sze i wynosz¹ odpowiednio: 14,2% (108/758) i 56,9%
(431/758).
Niska masa urodzeniowa (poni¿ej 2500g) charakteryzowa³a 12,0% badanych; czêciej dotyczy³a
m³odzie¿y, u której postawiono rozpoznanie astmy
(tab. III).
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DYSKUSJA
Na podstawie uzyskanych informacji mo¿emy
stwierdziæ, ¿e astma definiowana jako obecnoæ przynajmniej jednego sporód charakterystycznych dla niej
objawów klinicznych wystêpowa³a u 10,1% badanej
m³odzie¿y w wieku 15-20 lat.
W literaturze szeroko dyskutowany jest problem
precyzyjnego zdefiniowania astmy na u¿ytek badañ
ankietowych [1,3,4,7,10,11,20]. Wydaje siê, ¿e ocena
obecnoci kilku typowych objawów astmy jest wystarczaj¹ca dla tego typu analiz epidemiologicznych, co
potwierdzaj¹ wyniki ISAAC [1,7,8]. Niektórzy autorzy
sugeruj¹ uzupe³nienie kwestionariuszy o karty codziennej obserwacji objawów i/lub pomiar PEF, a nawet spirometriê lub badanie nieswoistej nadreaktywnoci
oskrzelowej [2,5,21-23]. Kim i wsp. uwa¿aj¹, ¿e czêstoæ rozpoznawania astmy metod¹ ankietow¹ jest dwukrotnie wy¿sza ni¿ wykryta w tecie metacholinowym
[24]. Innego zdania jest Bukowczan i wsp., którzy
w swoich badaniach, pos³uguj¹c siê kwestionariuszem,
zidentyfikowali astmê u 1% populacji dzieciêcej po³udniowej Polski, za rozszerzaj¹c diagnostykê o badania
spirometryczne, testy skórne oraz oznaczenie cIgE i sIgE
a¿ u 6,7%. Niestety autorzy nie publikuj¹ pytañ, jakie
zawiera³ kwestionariusz, którym siê pos³ugiwali [5].
Interesuj¹cych obserwacji na temat czu³oci
i swoistoci badañ ankietowych dostarczaj¹ wyniki
wykazuj¹ce zró¿nicowanie odpowiedzi pisemnych na
pytania z kwestionariusza przed i po obejrzeniu filmu
wideo przedstawiaj¹cego objawy kliniczne astmy.
Kwestionariusz pisemny ujawnia³ zazwyczaj wy¿sz¹
czêstoæ objawów ni¿ wideokwestionariusz. Autorzy
t³umacz¹ to zjawisko faktem prezentowania w filmie
chorych z bardzo nasilonymi objawami, z którymi nie
identyfikowali siê ankietowani z ma³o nasilonymi objawami astmy [1,15,19].
Czêstoæ objawów sugeruj¹cych astmê w naszych badaniach waha³a siê od 4,9% do 5,6% i ró¿ni³a
siê od obserwowanej u nastolatków z innych regionów
Polski. W badaniach ISAAC przeprowadzonych w naszym kraju wiszcz¹cy oddech kiedykolwiek i napadowy kaszel nocny w ostatnim roku stwierdzono odpowiednio u 15% i 16,3% dzieci w wieku 12-14 lat z
Krakowa oraz 17,2% i 12,6% z Poznania [6]. U dzieci
szkolnych z Konina stwierdzono obecnoæ wiszcz¹cego oddechu u 11,1%, dusznoci u 19,4%, a nocnego kaszlu u 4,9% [25]. Emeryk i wsp. wykazali u m³odzie¿y lubelskiej w wieku 14-15 lat i 16-18 lat wiszcz¹cy oddech w ostatnich 12 miesi¹cach u ok. 1,8%,
natomiast nocny suchy kaszel nie zwi¹zany z infekcj¹
u odpowiednio: 3,7%-5% ankietowanych [25].
W powy¿szych badaniach prowadzonych
w naszym kraju m³odzie¿, u której rozpoznano astmê
stanowi³a: 2,0% w Poznaniu, 2,5% w Krakowie, 3%
w Lublinie, natomiast 3,2% w Koninie [6,24,25]. Po-
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dobn¹ wartoæ uzyskalimy w naszych badaniach 
wystêpowanie astmy rozpoznanej przez lekarza poda³o 2,2% ³ódzkich nastolatków.
Przy zdefiniowaniu astmy jako obecnoci wistów w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy stwierdzono, ¿e
u dzieci w wieku 13-14 lat wystêpuje ona z czêstoci¹
28,9% w Chicago, 15,1% w Nottingham, 30,6% w Kanadzie, 29,4% w Australii, 17% w Szkocji, 16% na
Malcie i 13% w Finlandii. Natomiast odsetek dzieci,
u których wczeniej lekarz postawi³ rozpoznanie astmy, by³ znacznie ni¿szy we wszystkich badanych populacjach i wynosi³ od 8,8% w Nottingham do 23,6%
w Chicago [2,3,9,14,15,17,26].
Powy¿ej przytaczane wyniki, jak te¿ spostrze¿enia z naszych badañ potwierdzaj¹ powszechn¹ opiniê o niedodiagnozowaniu astmy dzieciêcej. Zwraca
uwagê niepokoj¹ce zjawisko obecnoci objawów astmy, a tak¿e atopii potwierdzonej testami skórnymi
u znacznego odsetka respondentów, którym nigdy nie
postawiono rozpoznania astmy (tab. I i II). Podobne
spostrze¿enia przedstawili Mommas i wsp. stwierdzaj¹c wród dzieci w wieku 8-9 lat, u których nigdy nie
rozpoznano astmy, dusznoæ po wysi³ku i pomiar PEF
ni¿szy od normy o ponad 20% u odpowiednio 13,7%
i 14% badanych [21].
Analiza rodowiska domowego badanej m³odzie¿y potwierdzi³a powszechn¹ obecnoæ zwierz¹t oraz
du¿e nara¿enie na dym tytoniowy. Ekspozycja na alergeny (w tym zwierzêce), podobnie jak atopia, s¹ powszechnie uznawane za najistotniejsze czynniki promuj¹ce rozwój astmy [4,10,23,24]. Podobnie jak inni autorzy [2,14,25,27] stwierdzilimy, ¿e astmê czêciej rozpoznawano wród nastoletnich ch³opców ni¿ dziewcz¹t
(3,6% vs 1,5%). Takie zró¿nicowanie zale¿ne od p³ci nie
jest obserwowane we wszystkich populacjach i, co nale¿y podkreliæ, zale¿y od wieku badanych [13,15,18].
W wielu pracach podkrela siê rolê biernego palenia tytoniu, szczególnie jeli osob¹ pal¹c¹ jest matka
[4,9,15,26,28]. Woolcock i Peat [10] zwracaj¹ jednak
uwagê na brak dostatecznie udokumentowanych badañ
epidemiologicznych, które jednoznacznie potwierdza³yby udzia³ takich zagro¿eñ, jak nara¿enie na dym tytoniowy, czy niska urodzeniowa masa cia³a w zwiêkszeniu ryzyka rozwoju astmy. Byæ mo¿e drugi etap badania ISAAC umo¿liwi odpowied na to i inne pytania.
Reasumuj¹c, astma zdefiniowana jako obecnoæ
jednego z objawów klinicznych wystêpuje u m³odzie¿y
³ódzkiej z czêstoci¹ 10,1%, natomiast rozpoznanie choroby w badanej grupie m³odzie¿y postawione by³o wczeniej jedynie u 2,2% badanych. Grupa m³odzie¿y, u której obecne s¹ objawy sugeruj¹ce astmê wymaga szczególnie wnikliwej obserwacji lekarskiej.
Podziêkowania: Autorzy pracy dziêkuj¹ dr n. med. Ma³gorzacie Bartkowiak-Emeryk i dr n. med. Andrzejowi Emerykowi z Akademii Medycznej
w Lublinie za pomoc w przeprowadzeniu badañ.
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Prevalence of asthma symptoms among adolescents in £ód
DOROTA KARDAS-SOBANTKA, ANNA STAÑCZYK, MARIUSZ K UBIK
Summary
Asthma is the most frequent chronic disease in childhood. Over recent years an increasing prevalence of
asthma has been proved in many epidemiological studies.
In 1997 we conducted a survey among students of two secondary schools in £ód. The study included 775
students aged 15-20 years. The applied questionnaire contained 70 detailed questions based on ISAAC.
The presence of at least one of asthma symptoms was reported by 10,1% (78/775) of students. Among them
5,4% (4//775) complained of unproductive night cough not associated with infection over last 12 months,
5,5% (43/775) of wheezing, 4,9 % (38/775) of wheezing episodes. In this group asthma diagnosis is highly
probable, though it was earlier diagnosed only in 2,2% (17/775).Among asthmatic patients risk factors were
more common than in other students: hypersensitivity to inhalant allergens-pollens (70,6% vs 9,6%), house-dust
mites (58,8% vs 6,2%), domestic animals and pets (52,9% vs 5,3%), infections of the respiratory tract during
the last 12 months (41,2% vs 14,2%), passive tobacco smoking (70,6% vs 48%), bad living conditions
(41,2% vs 13,2%) and low birth weight (35,3% vs 11,5%).
In conclusion, asthma defined by the presence of clinical symptoms has been found in 10,1% adolescents in
£ód, but prior asthma diagnosis had been established only in 2,2% of the study population. The group of
adolescents with asthma symptoms requires further medical observation.
Alergia Astma Immunol 2000; 5(1): 51-55
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