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Celem pracy by³o zbadanie czêstoci wystêpowania objawów alergii i cech atopii wród dzieci ³ódzkich w odniesieniu
do warunków rodowiska domowego i szkolnego. Badaniem objêto wybranych losowo uczniów z dwóch zró¿nicowanych pod
wzglêdem warunków rodowiskowych szkó³ podstawowych. Pojedyncze objawy mog¹ce wiadczyæ o wystêpowaniu odwracalnej
obturacji oskrzelowej takie jak: dusznoæ w czasie przeziêbieñ, dusznoci powysi³kowe, wisty, kaszel w ci¹gu dnia i w nocy lub
przyjmowanie leków rozkurczowych podawa³o od 2-12% dzieci, podczas gdy przynajmniej jeden z tych objawów podawa³o
47,1% uczniów. Objawy nie¿ytu nosa zg³osi³o 30,6% ankietowanych, z których blisko 70% mia³o równoczesne objawy ze
strony spojówek. Sta³¹ opiek¹ poradni alergologicznej objêtych by³o 4% dzieci. A¿ 70,6% dzieci podawa³o sta³y kontakt ze
zwierzêtami w domu, a 65,4% nara¿onych by³o w domu na dym tytoniowy. Dodatnie testy skórne na przynajmniej jeden
z panelu alergenów atopowych stwierdzono u 40,2% dzieci przy czym wród uczniów szko³y A czêstoæ uczuleñ by³a
dwukrotnie ni¿sza ni¿ wród uczniów szko³y B. Ró¿nice miêdzy dzieæmi z obu szkó³ dotyczy³y tak¿e czêstoci wystêpowania
zapaleñ oskrzeli oraz sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i obecnoci zwierz¹t domowych .Stwierdzono zwi¹zek pomiêdzy
obecnoci¹ uczuleñ na wyró¿nione grupy alergenów, a wystêpowaniem objawów (wisty, kaszel, dusznoci, liczba przeziêbieñ)
i warunkami rodowiskowymi (warunki mieszkaniowe, obecnoæ palaczy i zwierz¹t w domu). Nie stwierdzono zale¿noci
pomiêdzy posiadaniem rodzeñstwa (w tym starszego wiekiem) a obecnoci¹ cech atopii.
Przeprowadzone badania wykaza³y wysok¹ czêstoæ uczulenia na alergeny atopowe oraz wystêpowania objawów ze
strony uk³adu oddechowego wród ³ódzkich dzieci szkolnych. Obecnoæ uczuleñ i objawów wykazuje zwi¹zek z niektórymi
czynnikami rodowiskowymi.
S³owa kluczowe: alergia, astma, epidemiologia, alergia na zwierzêta

Dane epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e na ca³ym wiecie wzrasta liczba dzieci z objawami alergii. Dotterund
i wsp. [1] wykazali, ¿e choroby atopowe wystêpuj¹ dwukrotnie czêciej u dzieci ni¿ u ich rodziców, a badania prowadzone w Szwecji ujawni³y trzykrotny przyrost zachorowañ na astmê i choroby alergiczne wród poborowch,
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat [2]. Atopia jest
cech¹ uwarunkowan¹ genetycznie, determinowan¹ przez
wiele genów. Oznacza zwiêkszon¹ zdolnoæ do wytwarzania swoistych przeciwcia³ klasy IgE przeciw pospolitym alergenom i nie musi wi¹zaæ siê z obecnoci¹ objawów choroby. Dopiero interakcja czynników genetycznych i rodowiskowych mo¿e wyzwoliæ objawy kliniczne
w postaci alergii górnych dróg oddechowych (nie¿ytu
nosa), alergii dolnych dróg oddechowych (astmy oskrzelowej) oraz alergicznych chorób skóry. Wzrost zachoro-

wañ na choroby alergiczne u dzieci wi¹zany jest z wieloma czynnikami w tym z zanieczyszczeniem powietrza,
zmianami w od¿ywianiu, nieodpowiednimi warunkami
mieszkaniowymi i zmniejszeniem ekspozycji na czynniki
infekcyjne [3,4]. Rzeczywiste przyczyny wzrostu czêstoci alergii nie zosta³y jak dot¹d jednoznacznie okrelone.
Z uwagi na to, ¿e £ódzki Okrêg Przemys³owy, do
niedawna, by³ najwiêkszym orodkiem przemys³u w³ókienniczego w Polsce i jednym z wa¿niejszych tego typu orodków na wiecie, obserwowano tu silne ska¿enie powietrza,
cieków i wód powierzchniowych. Sukcesywnie powiêksza³ siê te¿ obszar administracyjny miasta z powodu przy³¹czania, zwykle ubogich peryferyjnych osad i wsi granicz¹cych z £odzi¹. Jednak ostatnie lata przynios³y istotne
zmiany, zlikwidowane zosta³y wielkie tkalnie i przêdzalnie, pamiêtaj¹ce niekiedy czasy £odzi jako Ziemi Obie-
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canej. Z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w £odzi [5] wynika, ¿e w latach 90. stwierdzono znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ powietrza na terenie województwa ³ódzkiego, dotycz¹ce zarówno emisji py³ów sta³ych jak dwutlenku siarki, dwutlenku
i tlenku wêgla, dwutlenku azotu. Chocia¿ miasto podlega
stopniowej przebudowie to wiele zabudowañ wspominanych przez Juliana Tuwima w Kwiatach Polskich, czy
przez Zygmunta Bartkiewicza autora Z³ego Miasta, istnieje do dzi i jest zamieszkiwanych pomimo ich bardzo
niskiego standardu.
Zasadniczym postêpowaniem w profilaktyce chorób alergicznych jest minimalizacja ekspozycji na czynniki uczulaj¹ce. Dzia³ania profilaktyczne mog¹ byæ jednak
skuteczne tylko wtedy, gdy zostan¹ poprzedzone szczegó³owymi badaniami pozwalaj¹cymi na zrozumienie rodowiskowych uwarunkowañ alergii. Celem pracy by³o
zbadanie czêstoci wystêpowania alergii dróg oddechowych i innych cech atopii u dzieci ³ódzkich w odniesieniu
do warunków rodowiska szkolnego i domowego
w dwóch wybranych i dobrze scharakteryzowanych pod
wzglêdem rodowiskowym szko³ach podstawowych.
MATERIA£ I METODY
Charakterystyka wybranych szkó³
Do badañ wybrano uczniów dwóch szkó³, oznaczonych jako A i B, po³o¿onych w ró¿nych punktach £odzi o zró¿nicowanym nara¿eniu ze strony rodowiska miejskiego i odmiennych przeciêtnych warunkach rodowiska domowego.
Szko³a A wybudowana w latach 60. zlokalizowana
jest w pó³nocnej czêci dzielnicy £ód-Górna, na osiedlu
Chojny, w stosunkowo niewielkiej odleg³oci od centrum
miasta. Szko³a usytuowana jest g³ównie wród zabudowañ z okresu powojennego (bloki wielopiêtrowe). Liczba
wszystkich uczniów w szkole A, w roku szkolnym 1998/99,
wynosi³a 420 a liczba personelu 45 osób. Szko³a B wybudowana tak¿e w latach 60. znajduje siê na peryferyjnym
Osiedlu Chocianowice, w po³udniowej czêci dzielnicy
£ód-Górna, blisko granicy administracyjnej miasta. Osiedle Chocianowice  (niegdy wie, wch³oniêta przez miasto), w przewa¿aj¹cej mierze charakteryzuje siê nisk¹ zabudow¹, z³o¿on¹ z domów jednorodzinnych i zabudowañ
gospodarczych o zró¿nicowanym standardzie. Do szko³y B, w roku szkolnym 1998/99, uczêszcza³o 390 uczniów
i zatrudnione by³y 43 osoby doros³e.
Badania ankietowe
Badania prowadzone by³y w roku szkolnym 1998/99
i dotyczy³y dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Pytania
ankietowe kierowano do rodziców, a ankietyzacjê
nadzorowa³y przeszkolone pielêgniarki zatrudnione
w szko³ach. Ankieta zosta³a opracowana w oparciu o wzór
miêdzynarodowej ankiety programu badawczego ISAAC

z uwzglêdnieniem uwarunkowañ lokalowych oraz szerokim
zakresem pytañ dotycz¹cych warunków rodowiska
domowego [6]. Dane pochodz¹ce z ankiet dotyczy³y
czêstoci korzystania ze specjalistycznego leczenia,
czêstoci objawów ze strony uk³adu oddechowego,
wystêpowania chorób alergicznych wród cz³onków
rodzinny, nara¿enia dzieci na dym tytoniowy, kontaktów
ze zwierzêtami, warunków mieszkaniowych. Przy
wyborze klas kierowano siê zró¿nicowaniem wiekowym
dzieci, wybieraj¹c w ka¿dej szkole po 4 klasy najm³odsze
i 4 najstarsze (w szkole B klas najstarszych by³o 5).
Testy skórne
Do ankiet wrêczanych dzieciom, do³¹czano probê
kierowan¹ do rodziców i opiekunów o zgodê na wykonanie testów skórnych. Zestaw testów obejmowa³ 13 nastêpuj¹cych alergenów: Dermatophagoides farinae,
Dermatophagoides pteronyssinus, pierza, py³ków traw,
py³ków drzew grupy I (olcha, leszczyna, topola, wi¹z),
py³ków drzew grupy II (brzoza, buk, d¹b, platan), py³ków
chwastów (bylica, babka, pokrzywa, mniszek lekarski),
alergeny psa, alergeny kota, alergeny pleni rodzaju Alternaria, oraz alergeny winki morskiej, chomika i szczura. Po obrysowaniu b¹bla mazakiem, wielkoæ odczynu
utrwalano na przezroczystej tamie samoprzylepnej, któr¹ naklejano na papier i do³¹czano do dokumentacji. Przy
ocenie brano pod uwagê rednice b¹bli. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej [7] za dodatni wynik testu uznawano
obecnoæ b¹bla o rednicy minimum 3 mm, przy ujemnej
kontroli negatywnej.
Analiza statystyczna
Proporcje zliczeñ zawartych w danych ankietowych porównywano testem niezale¿noci χ2. Ró¿nice statystycznie znamienne podane w tabelach i w tekcie zaznaczono gwiazdkami: * p < 0,05; ** p < 0,00001. Zwi¹zki miêdzy wynikami testów skórnych a danymi pochodz¹cymi z ankiet porównano pocz¹tkowo testem niezale¿noci χ2. Nastêpnie liczbê zmiennych opisuj¹cych wyniki testów skórnych (rednice b¹bli) dla 13 badanych alergenów zredukowano za pomoc¹ analizy czynnikowej [8]
do trzech g³ównych sk³adowych. Wyodrêbnione w ten
sposób trzy czynniki potraktowano jako zmienne objaniane
w regresjach wielokrotnych. Wartoci zmiennych objaniaj¹cych pochodzi³y z badañ ankietowych i dotyczy³y
warunków zamieszkania, czêstoci infekcji dróg oddechowych, wystêpowania chorób alergicznych w rodzinie badanych dzieci, nara¿enia na dym tytoniowy, alergeny pochodzenia zwierzêcego itd. Ró¿nice pomiêdzy wynikami
testów skórnych dla poszczególnych szkó³ i klas przedstawiono graficznie za pomoc¹ metody analizy skupieñ
(klasterowej) [8]. rednie wartoci wyodrêbnionych czynników miêdzy p³ciami porównano testem t-Studenta.
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WYNIKI
Objawy
£¹cznie z obu szkó³ zebrano 324 ankiety, co stanowi³o 91,5% wytypowanych do ankietowania dzieci. Sta³e
specjalistyczne leczenie w poradni alergologicznej zg³osi³o jedynie 4% ankietowanych uczniów choæ u 9,6%
uczniów wykonywane by³y wczeniej testy skórne a przeciwcia³a klasy IgE by³y oznaczane u 0,3% dzieci. ¯adne
z dzieci nigdy nie by³o poddane badaniu spirometrycznemu. Z powodu chorób uk³adu oddechowego (zapalenia
p³uc, oskrzeli) hospitalizowanych by³o 6,5% badanych, przy
czym uwzglêdniono tu równie¿ pobyty sanatoryjne. Liczba przeziêbieñ w ci¹gu roku waha³a siê od 4 do 12 u jednego dziecka.
Dusznoci podczas przeziêbienia zg³asza³o 7,1%
uczniów, a w stanie zdrowia 1,9%. Przebyte zapalenie
oskrzeli podawa³o 7,1% ogó³u uczniów. Wystêpowanie
wistów zg³osi³o 6,5%, kaszel w ci¹gu dnia 12,1%, natomiast kaszel nocny 11,5% badanych. Mog¹c¹ odpowiadaæ nadreaktywnoci oskrzeli dusznoæ powysi³kow¹, lub
w kontakcie z zimnym powietrzem podawa³o 7,1% dzieci. Przyjmowanie leków rozkurczowych, zg³asza³o 9,9%
a poprawê podawa³o 84,4% dzieci przyjmuj¹cych te leki.
Pojedyncze objawy mog¹ce wiadczyæ o wystêpowaniu
odwracalnej obturacji oskrzelowej takie jak: dusznoci
w czasie przeziêbieñ, dusznoci powysi³kowe, wisty, kaszel w ci¹gu dnia i nocy lub przyjmowanie leków rozkurczowych (ryc. 1), podawa³o od 2-12%, podczas gdy przynajmniej jeden z tych objawów podawa³o a¿ 47,1%
uczniów.
Choæ ró¿norodne zmiany skórne zg³osi³o 16,4% to
atopowe zapalenie skóry w dzieciñstwie podawa³o tylko
0,6%, a obecne leczenie zmian skórnych 2,8% dzieci.
Dolegliwoci okrelane jako uczulenie na pokarmy
zg³asza³o 9% uczniów. Objawy uczulenia na leki, (wród
których wymieniano antybiotyki i salicylany), zg³osi³o 8,7%
uczniów, a reakcjê alergiczn¹ po u¿¹dleniu przez owady poda³o 5,3%.
Objawy nie¿ytu nosa zg³osi³o 99 osób, co stanowi³o
30,6% ankietowanych; z tej liczby u 20% nie¿yt nosa mia³

%

charakter ca³oroczny, a u 11% badanych katar by³ sezonowy i wystêpowa³ tylko w okresie kwitnienia rolin.
Ankietowani zg³aszali równie¿ objawy oczne towarzysz¹ce katarowi: wi¹d spojówek  67,9%, ³zawienie  25,0%,
obrzêk spojówek  3,6% dzieci z katarem.
Wywiad rodzinny
Wystêpowanie alergii w rodzinie zg³osi³o 22,0%
ankietowanych. Ojciec lub matka chorowali w 11,6%
przypadków, w 5,4% zg³aszano chorobê alergiczn¹
u dziadków, w 4,4% u rodzeñstwa uczniów, a w 0,3%
chorowa³a dalsza rodzina. Wród chorób atopowych
u cz³onków rodziny najczêciej, bo w 7,6% opisywano
dolegliwoci zwi¹zane z katarem siennym, w 6,3%
cz³onków rodziny wymieniono astmê oskrzelow¹,
a w 4,4% obecne by³y alergie skórne.
Warunki rodowiskowe
Na podstawie materia³ów ankietowych wyró¿niono 3 kategorie mieszkañ: mieszkania w blokach (37,4%
dzieci), mieszkania w starym budownictwie (37,4%)
i w domach jednorodzinnych (25,2%). Czas zamieszkiwania w obecnym lokalu wynosi³ 4 lata lub mniej dla 18,7%;
od 5 do 9 lat dla 48,0% a od 9 do 17 lat dla 33,3% ankietowanych.
W mieszkaniach 210 dzieci nara¿onych by³o na dym
tytoniowy, co stanowi³o 65,4% ankietowanych, a liczba
pal¹cych w domu wynosi³a od 1 do 4 osób. W 94 przypadkach (28,4% wszystkich ankietowanych), w mieszkaniach pali³y wiêcej ni¿ dwie osoby. Do palenia tytoniu
przyzna³o siê 4 uczniów.
Kontakt ze zwierz¹tami
Sta³y kontakt ze zwierzêtami w rodowisku
domowym zg³osi³o 70,6% uczniów, a objawy alergiczne
w kontakcie ze zwierzêtami podawa³o 5,2% dzieci.
Wyniki testów skórnych
Testy skórne wykonano u 264 uczniów tj. u 81,1%
ankietowanych. U 106 uczniów czyli 40,2% testy skórne
wypad³y dodatnio na przynajmniej jeden z testowanych
alergenów. W tabeli I przedstawiono czêstoæ wystêpowania dodatnich wyników testów skórnych na poszczególne alergeny wziewne, dla wszystkich badanych dzieci

oraz osobno dla uczniów szkó³ A i B. Najczêciej stwier0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
dzano dodatnie wyniki testów wobec alergenów Derma9,9
Leki rozkurczowe
tophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae.
Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zmiennych (testowanych
11,5
Kaszel nocny
alergenów) i braku zale¿noci pomiêdzy obecnoci¹ do12,1
Kaszel dzienny
datnich wyników testów na pojedyncze alergeny a po6,5
szczególnymi czynnikami rodowiskowymi, przeprowawisty
dzono redukcjê zmiennych (liczby alergenów) za pomoc¹
7,1
Zapalenie oskrzeli
metody czynnikowej do trzech g³ównych sk³adowych co
1,9
Dusznoæ w stanie zdrowia
graficzne przedstawiono na rycinie 2. Wyró¿niono trzy
g³ówne grupy alergenów. I grupa obejmowa³a alergeny
7,1
Dusznoæ podczas przeziêbieñ
py³ków traw, kwiatów, chwastów, drzew, Alternarii, alerRyc. 1. Objawy mog¹ce odpowiadaæ obecnoci odwracalnej genów psa i kota; II grupa zawiera³a alergeny roztoczy
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides
obturacji oskrzeli
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Tabela I. Czêstoæ wystêpowania dodatnich wyników testów
skórnych na poszczególne alergeny wziewne
Alergeny

Szko³a A

Szko³a B

£¹cznie

p

12,3%
2,1%
8,2%
2,7%
4,1%
4,8%
3,4%
4,8%
4,8%
1,4%
0,7%
0,0%

20,6%*
4,2%*
18,6%*
10,2%*
14,4%*
16,1%*
9,3%*
6,6%
9,3%*
10,2%*
5,9%*
5,9%*

16,1%
3,0%
12,9%
6,1%
8,7%
9,8%
6,1%
5,7%
6,8%
5,3%
3,0%
2,7%

p<0,05
p<0,05
p< 0,01
p<0,01
p<0,001
p<0,001
p< 0,05
p=0,53
p<0,05
p<0,001
p<0,01
p<0,001

D.f.+D.pt.
Pierze
Trawy
Drzewa gr. I
Drzewa gr.II
Chwasty
Pies
Kot
Alternaria
winka m.
Chomik
Szczur
*

Tabela II. Istotne zale¿noci pomiêdzy wyodrêbnionymi na
podstawie wyników testów skórnych grupami alergenów
a danymi uzyskanymi w badaniach ankietowych
Grupa
Kategoria
alergenów

Korelacje

p

wisty
Kaszel nocny
Kaszel dzienny
Atopowe zapalenie skóry
Alergia wród cz³onków rodziny
Liczba palaczy w domu

Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia

0,029
0,00001
0,00001
0,002
0,02
0,04

II

wisty
Zapalenia oskrzeli
Dusznoci wysi³kowe
Liczba pokoi w domu
Czas zamieszkiwania budynku

Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Ujemna

0,007
0,0001
0,017
0,02
0,02

III

Zmiany skórne
Liczba przeziêbieñ w ci¹gu roku
P³eæ ¿eñska
Czas zamieszkiwania budynku
Liczba zwierz¹t w domu

Dodatnia
Dodatnia
Dodatnia
Ujemna
Dodatnia

0,042
0,04
0,05
0,02
0,003

I

Ró¿nice statystycznie istotne
1,0
D.pt. D.f.

0,8

czynnik 2

0,6

pierze

winka
morska
szczur

0,2

py³ki traw, kwiatów, chwastów, drzew grupy I,
drzew grupy II, Alternaria, alergenów psa i kota
II grupa alergenów: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae i alergeny pierza
III grupa alergenów: alergeny gryzoni: winki morskiej, szczura i chomika

Altern.

pies

trawy

chwasty

kwiaty

0,0
-0,2

I grupa alergenów:

kot

0,4

chomik

-0,1

0,1

drzewa1

0,3

0,5
czynnik 1

drzewa2

0,7

0,9

1,1

Ryc. 2. Grupy alergenów wyró¿nione w oparciu o czêstoæ
dodatnich wyników testów skórnych i wielkoæ b¹bli

farinae i alergeny pierza a w III zestawione zosta³y alergeny gryzoni: winki morskiej, szczura i chomika. Wykazano istotny zwi¹zek uczulenia na alergeny z grupy I z wystêpowaniem alergii wród cz³onków rodziny i liczb¹ palaczy tytoniu w mieszkaniu. Stwierdzono tak¿e zwi¹zek
z wystêpowaniem wistów, kaszlem nocnym i dziennym
oraz objawami atopowego zapalenia skóry. Uczulenie na
alergeny roztoczy Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae i alergeny pierza (grupa II),
by³o dodatnio zwi¹zane z wystêpowaniem zapaleñ oskrzeli,
wystêpowaniem wistów i dusznoci¹ wysi³kow¹. W tej
grupie stwierdzono równie¿ wieksz¹ liczbê pokoi w mieszkaniu oraz ujemny zwi¹zek z czasem zamieszkiwania w
budynku. Z kolei uczulenie na alergeny gryzoni: winki
morskiej, szczura i chomika (grupa III) wykaza³o dodatni¹ korelacjê z liczb¹ przeziêbieñ w ci¹gu roku i wystêpowaniem zmian skórnych. Uczulenie na te alergeny korelowa³o równie¿ z liczb¹ zwierz¹t domowych oraz czasem
zamieszkiwania budynku. Ponadto stwierdzono, ¿e uczulenia na alergeny gryzoni (grupa III) osi¹gaj¹ wy¿sze
wartoci u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców. Zale¿noci te zestawiono w tabeli II.

Porównania wyników w badanych szko³ach
Dane ankietowe
W szkole A badaniami ankietowymi objêto dzieci
w omiu klasach. Z ogólnej liczby 162 wytypowanych do
badañ dzieci odzyskano 147 wype³nionych ankiet, co
stanowi³o 92,2%. W szkole B pytania ankietowe wrêczono
192 dzieciom w dziewiêciu klasach, uzyskuj¹c 177
wype³nionych ankiet, co stanowi³o 91,8%.
Dzieci ze szko³y A znamiennie czeciej chorowa³y
na zapalenie oskrzeli (10,2%) ani¿eli dzieci ze szko³y B
(4,5%; p<0,05) oraz przyjmowa³y czêciej leki rozkurczowe (13,6% wobec 6,9%; p<0,05). Nie stwierdzono ¿adnych istotnych ró¿nic miêdzy dzieæmi z obu szkó³ w czêstoci podawanych objawów ze strony górnych i dolnych dróg
oddechowych i skóry. Podobnie czêstoæ reakcji na pokarmy, leki i jady owadów by³a w obu grupach zbli¿ona.
Testy skórne
U dzieci ze szko³y B stwierdzono statystycznie
istotn¹, ponad dwukrotnie wy¿sz¹ czêstoæ dodatnich
testów skórnych na co najmniej jeden alergen (58,5%)
w porównaniu do uczniów ze szko³y A (25,3%). Czêstoæ
uczuleñ dla poszczególnych szkó³ i klas zanalizowano za
pomoc¹ metody analizy skupieñ (klasterowej) (Afifi 1990).
W szkole B czêstoci wystêpowania dodatnich reakcji
w testach skórnych na wszystkie alergeny za wyj¹tkiem
alergenów kota by³y istotnie wy¿sze ni¿ w szkole A
(tabela III).
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Tabela III. Istotne ró¿nice pomiêdzy danymi ankietowymi obu
szkó³
Szko³a A
n
%

Szko³a B
n
%

Czêstoæ zapalenia oskrzeli

147

10,2

176

4,5*

Przyjmowanie leków rozkurcz.
Typ budynku
stare budownictwo
blok
dom jednorodzinny
Liczba pokoi
1
2
3
4
5
<5
Rodzeñstwo
brak
m³odsze
starsze
starsze i m³odsze

147
147

13,6

175
171

6,9*

Zwierzêta domowe

147

147

147

39,5
56,3
4,2
15,0
52,4
27,2
2,7
2,0
0,7
29,3
30,6
32,0
8,2
59,2

165

175

176

35,7
21,6**
42,7**
12,1
30,3**
23,0**
14,5**
7,9**
12,1**
17,7*
26,9
47,4*
8,0
80,1**

*- p < 0,05;
** - p < 0,0001 istotnoci testu χ2 dla porównañ danych z obu szkó³

Porównanie warunków rodowiskowych dzieci z obu
szkó³
Wykazano statystycznie istotne ró¿nice miêdzy
typami zamieszkiwanych budynków przez dzieci z obu
szkó³. W blokach mieszka³a bowiem ponad po³owa (56,3%)
uczniów szko³y A, a tylko 21,6% szko³y B (p<0,0001).
W domkach jednorodzinnych mieszka³o z kolei jedynie
4,2% uczniów ze szko³y A i a¿ 42,7% uczniów ze szko³y
B (p<0,0001). Istotne ró¿nice wystêpowa³y równie¿
w liczbie posiadanych pokoi przez rodziny dzieci obu szkó³
(p<0,000001) przy czym rodziny uczniów szko³y
B dysponowa³y wiêksz¹ liczb¹ pokoi.
Posiadanie zwierz¹t w domu zg³osi³o istotnie wiêcej dzieci szko³y B ni¿ A: 80,1% wobec 59,2%
(p< 0,000001), choæ objawy alergiczne w kontakcie ze
zwierzêtami u dzieci z obu szkó³ nie ró¿ni³y siê w sposób
istotny. Dzieci w obu szko³ach ró¿ni³y siê liczb¹ posiadanego rodzeñstwa. W szkole A rodzeñstwo posiada³o
70,7% uczniów, a w szkole B 80,3% (p<0,05). Równie¿
wiêcej uczniów w szkole B mia³o rodzeñstwo starsze
(47,4%) ani¿eli w szkole A (32%; p<0,05).
Nie stwierdzono korelacji pomiêdzy posiadaniem
lub nie posiadaniem rodzeñstwa (w tym starszego wiekiem) a obecnoci¹ cech atopii.
Porównanie klas m³odszych i starszych w obu
szko³ach ³¹cznie
Nie stwierdzono ró¿nic w czêstoci wystêpowania
objawów ze strony ¿adnego narz¹du ani w czêstociach
dodatnich testów skórnych miêdzy dzieæmi z klas

'

m³odszych (I,II) i klas starszych (VII, VIII). Równie¿
warunki rodowiskowe (mieszkaniowe, rodzinne itd.) nie
ró¿ni³y siê istotnie u dzieci z klas m³odszych i starszych.
DYSKUSJA
Przeprowadzane przez nas badania wród dzieci
szkó³ podstawowych wykaza³y wysok¹ czestoc objawów
ze strony dróg oddechowych, mog¹cych odpowiadaæ
astmie. Blisko 20% dzieci zg³asza³o sta³e lub czêste
wystêpowanie objawów takich jak dusznoæ po wysi³ku
i/lub w czasie przeziêbieñ czy obecnoæ wistów.
Zaskakuj¹cy jest fakt, ¿e blisko 10% dzieci przyjmowa³o
leki rozszerzaj¹ce oskrzela i w wiêkszoci podawa³o ich
zauwa¿alny wp³yw na objawy oddechowe.
Wyniki uzyskane w naszej pracy s¹ zbli¿one do
podobnych opracowañ uzyskanych z innych miast Polski.
Boznañski i wsp. [9] objêli badaniami 2967 wroc³awskich
dzieci w 13 i 14 roku ¿ycia. Epizody wistów w ci¹gu
ostatniego roku zg³osi³o tam 6,4% ankietowanych, tj. tyle
samo dzieci co w naszych badaniach. Z badañ Lisa i wsp.
[10] wynika, ¿e w Krakowie 7,6% starszych dzieci zg³osi³o wystêpowanie dusznoci a w Poznaniu wartoæ ta
wynosi³a 8% [11]. Astmê oskrzelow¹ we Wroc³awiu rozpoznano wród 2,9% badanych a zaburzenia snu spowodowane dusznociami zg³asza³o 12,7% dzieci [9]. W grupie 6-7 latków w Krakowie astmê stwierdzono u 4,3%
a w Poznaniu u 1,3%, wród starszych dzieci czêstoæ
wystêpowania astmy w obu miastach by³a podobna i wynosi³a oko³o 2% [10]. Na kaszel wystêpuj¹cy podczas nocy
uskar¿a³o siê 11,5% dzieci w £odzi, w ci¹gu dnia kaszel
pojawia³ siê u 12,1%. Dusznoci pojawiaj¹ce siê po wysi³ku zg³osi³o 6,2% ³ódzkich dzieci, podobnie we Wroc³awiu
powysi³kowa obturacja oskrzeli w okresie ostatniego roku
wystêpowa³a u 7,2% wszystkich badanych, w Krakowie
zanotowano 9,9% czêstoæ dusznoci po wysi³ku u dzieci
starszych, w Poznaniu w podobnej grupie dzieci  8,3%
[10].
Kliniczne objawy nie¿ytu nosa w £odzi poda³o
30,6% ankietowanych. Podobne choæ nieco ni¿sze czêstoci stwierdzono u dzieci we Wroc³awiu (19%), w Krakowie i Poznaniu odpowiednio: 26,9% i 19,1% [9,10].
Wspó³istniej¹ce z katarem objawy ze strony oczu poda³o
blisko 30% badanych co wskazuje na wielonarz¹dowy,
typowy dla alergii zakres dolegliwoci.
Badania nasze wykaza³y bardzo wysok¹ czêstoæ
alergizacji: wyniki testów skórnych u badanych uczniów
by³y dodatnie u 40,2%, przy czym u uczniów szko³y B,
mieszkaj¹cych na peryferiach £odzi  na Osiedlu Chocianowice, czêstoæ dodatnich reakcji by³a dwukrotnie wy¿sza ni¿ u ich rówieników ze szko³y A, po³o¿onej na terenie osiedla bli¿szego centrum miasta £ód-Chojny. Wyniki uzyskane w £odzi s¹ podobne do innych doniesieñ tego
typu prowadzonych na terenie Polski. W badaniach programu CESAR [12], pozytywne wyniki alergologicznego
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testu przesiewowego Phadiatop uzyskano u 46% dzieci
z czego w 30% przypadków wykazano swoiste IgE dla
alergenów D. farinae, w 29% - D. pteronyssinus
a w 27% dla alergenów py³ków traw. Stwierdzenie tak
wysokiej czêstoci uczulenia na alergeny ca³oroczne i sezonowe u ³ódzkich dzieci powinien sygnalizowaæ koniecznoæ bardziej wnikliwej analizy ich sytuacji zdrowotnej pod
k¹tem ewentualnego zwi¹zku objawów z uczuleniem oraz
w celu rozwa¿ania mo¿liwoci podjêcia dzia³añ profilaktycznych.
W dalszej analizie objawy mog¹ce wskazywaæ na
zwi¹zek z uczuleniem odniesiono do wyników testów skórnych, jednak dla pojedynczych alergenów nie stwierdzono tu zale¿noci statystycznie istotnych. Najprawdopodobniej by³o to spowodowane faktem wielowa¿noci uczuleñ u badanych dzieci, z du¿¹ liczb¹ kombinacji dodatnich
reakcji na poszczególne alergeny przy ogólnej, stosunkowo niewielkiej liczbie danych ankietowych. W zwi¹zku
z tym wyniki testów skórnych (rednice b¹bli) dla 13 badanych alergenów zredukowano za pomoc¹ analizy czynnikowej do trzech g³ównych sk³adowych. Analizuj¹c tak
pogrupowane alergeny, wykazano istotny zwi¹zek uczulenia na alergeny py³ków traw, kwiatów, chwastów i drzew,
pleni Alternaria, alergenów psa i kota z wystêpowaniem
wistów, kaszlem nocnym i dziennym. Uczulenie na alergeny roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae) i alergeny pierza (czynnik II),
by³o dodatnio zwi¹zane z wystêpowaniem zapaleñ oskrzeli,
wystêpowaniem wistów, dusznoci¹ wysi³kow¹. Tak silne zale¿noci statystyczne mog¹ wskazywaæ na zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy obecnoci¹ uczuleñ w postaci
dodatnich testów skórnych a obecnosci¹ objawów ze strony uk³adu oddechowego: Dodatkowo grupa I alergenów
zwi¹zana by³a z osobniczym (atopowe zapalenie skóry)
i rodzinnym wywiadem atopowym. Z kolei uczulenie na
alergeny gryzoni winki morskiej, szczura i chomika (czynnik III) wykaza³o dodatni¹ korelacjê z liczb¹ przeziêbieñ
w ci¹gu roku. Poniewa¿ dla rodziców objawy alergii dróg
oddechowych s¹ czêsto trudne do odró¿nienia od objawów przeziêbienia nie mo¿na wykluczyæ i tutaj zwi¹zku przyczynowego. Szczególnie wa¿ny wydaje siê stwierdzony zwi¹zek pomiêdzy obecnoci¹ dodatnich testów
skórnych na gryzonie a posiadaniem w domu zwierzat (w
tym gryzoni). Przemawia on za wp³ywem sta³ej ekspozycji na alergeny zwierzêce na rozwój alergizacji. Poniewa¿ niektóre badania epidemiologiczne podwa¿aj¹ istnienie takiego zwi¹zku dla alergenu kota [13], nasze obserwacje nakazuj¹ daleko idac¹ ostro¿noæ w interpretacji
tych zaskakuj¹cych doniesieñ o protekcyjnym wp³ywie
ekspozycji na alergeny zwierzêce.
Podkreliæ nale¿y tak¿e bardzo du¿e nara¿enie
³ódzkich dzieci na dym tytoniowy we w³asnych
mieszkaniach. A¿ w 2/3 domów obecni byli palacze tytoniu
a liczba pal¹cych w domach wynosi³a od 1 do 4 osób.
W badaniach wroc³awskich stwierdzono obecnoæ palaczy

w 65,4% mieszkañ ankietowanych dzieci [9]. W 1/4
³ódzkich mieszkañ nara¿enie dzieci na dym tytoniowy by³o
nasilone z powodu obecnoci dwóch pal¹cych osób
doros³ych. Tak powszechne palenie tytoniu przez rodziców
i opiekunów, wiadczy o znacz¹cym braku wiadomoci
zdrowotnej wród rodziców. Dym tytoniowy w rodowisku
domowym podobnie jak spaliny pochodz¹ce z silników
diesla, jest jednym z czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi
alergii i wzmagaj¹cych objawy kliniczne alergii. Poniewa¿
palenie jest najpowszechniejsz¹ z mo¿liwych do usuniêcia
przyczyn chorób uk³adu oddechowego, to zalecanie
zaprzestania palenia powinno byæ priorytetem wród
innych dzia³añ profilaktyki medycznej.
W badaniach ankietowych statystycznie istotne
ró¿nice miêdzy szko³ami uzyskano w porównaniach czêstoci wystêpowania zapaleñ oskrzeli. By³y one dwukrotnie czêstsze u uczniów w szkole A (zlokalizoanej blisko
centrum £odzi) ni¿ w bardziej peryferyjnie po³o¿onej szkole B. Mo¿e to wiadczyæ o negatywnym oddzia³ywaniu
rodowiska wielkomiejskiego na uk³ad oddechowy dzieci. Jednak¿e z ankiet wynikaj¹ tak¿e istotne ró¿nice w sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej dzieci z obu szkó³. Uczniowie szko³y A czêciej mieszkali w blokach podczas gdy
uczniowie szko³y B mieszkali w wielopokojowych domkach jednorodzinnych. Ró¿nice pomiêdzy szko³ami zaznaczy³y siê te¿ w kontaktach dzieci ze zwierzêtami. Obecnoæ zwierz¹t zg³osi³o w szkole B istotnie wiêcej, bo a¿
80,1% wobec 59% w szkole A. Równie¿ czêstoæ dodatnich testów skórnych na alergeny zwierzêce (psa, chomika, szczura) by³a znamiennie wy¿sza u dzieci ze szko³y B.
Stanowiæ to mo¿e kolejny argument za tym, ¿e obecnoæ
zwierz¹t w otoczeniu dzieci sprzyja alergizacji. Bior¹c pod
uwagê, ¿e choæ czestoæ podawanych objawów w kontakcie ze zwierzêtami nie ró¿ni³a sie u dzieci z obu szkó³
(5-7%), nie mo¿na wykluczyæ, ¿e sta³a ekspozycja na te
alergeny mo¿e prowadziæ w dalszej perspektywie do zaostrzenia objawów.
Ekspozycja na alergeny zwierz¹t jest bardzo powszechna, a obecnoæ antygenów notowano tak¿e w szko³ach, szpitalach i domach pozbawionych zwierz¹t, choæ
w miejscach gdzie one przebywaj¹, nara¿enie wzrasta [14,
15,16]. W odniesieniu do dzieci uczulonych zalecane jest
jak najdalej id¹ce ograniczenie kontaktu ze zwierzêtami
[17], uwiadomienie tego faktu dzieciom i ich opiekunom
wymaga podejmowania ci¹g³ych wysi³ków edukacyjnych
przez personel specjalistycznych orodków medycznych.
Podobne ró¿nice w czêstoci uczuleñ na alergeny roztoczy kurzu domowego mo¿na wi¹zaæ z ró¿nymi warunkami mieszkaniowymi mog¹cymi wp³ywaæ na ekspozycjê
na te alergeny. W przeprowadzonych przez nas poprzednio badaniach stwierdzilimy bowiem, ¿e w domach jednorodzinnych (odpowiadaj¹cych charakterystyce wiêkszoci domów uczniów szko³y B) stê¿enie alergenów roztoczy Der p I by³o istotnie wy¿sze ni¿ w mieszkaniach
w blokach [18]. Ró¿nice czêstoci uczuleñ dotycz¹cych
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alergenów sezonowych (py³ków traw, drzew, chwastów)
mo¿na by t³umaczyæ hipotetycznie wiêkszym nara¿eniem
na te alergeny w rodowisku podmiejskim. Bardziej prawdopodobnym wydaje siê jednak, ¿e ró¿nice te s¹ wynikiem oddzia³ywañ innych, nie objêtych badaniem czynników rodowiskowych. Wiêksza czêstoæ objawów ze strony uk³adu oddechowego i zapaleñ oskrzeli w szkole A
mo¿e wskazywaæ na wiêksze nara¿enie na czynniki infekcyjne uczniów z tej szko³y. Zgodnie z teori¹ higienicznej patogenezy alergii atopowej, wiêksza czêstoæ infekcji sprzyja przestrajaniu odpowiedzi immunologicznej
w kierunku generacji protekcyjnego profilu limfocytów
Th1, co mo¿e zapobiegaæ rozwojowi alergizacji [19].
Podsumowuj¹c, nasze badania potwierdzaj¹ wykazan¹ w innych regionach Polski znaczn¹ czêstoæ objawów alergicznych oraz atopii definiowanej jako dodatnie testy skórne wród dzieci ³ódzkich. Wskazuj¹ one równie¿ na zró¿nicowanie stopnia alergizacji oraz czêstoci

 

ró¿nych objawów zale¿nych od warunków rodowiskowych. Z uwagi na wysok¹ czêstoæ dodatnich testów skórnych i objawów ze strony uk³adu oddechowego u przebadanych dzieci, powinny one uzyskaæ poradê diagnostyczn¹ w poradniach alergologicznych, a w uzasadnionych
przypadkach byæ objête odpowiedni¹ profilaktyk¹ i leczeniem.
Praca wykonana w ramach grantu Prezydenta Miasta £odzi.
Nr projektu badawczego: G-29/97.
Podziêkowania: Autorzy serdecznie dziekuj¹ Dyrekcji Szko³y
Podstawowej nr 143 przy ul. Kunickiej 12 i Szko³y
Podstawowej nr 80 przy ul. Jaros³awskiej 29 za umo¿liwienie
prowadzenia badañ epidemiologicznych wród uczniów tych
szkó³ oraz pielêgniarkom szkolnym: Pani Wiolecie Jówiak ze
Szko³y Podstawowej nr 143 i Pani Annie Niteckiej ze Szko³y
Podstawowej nr 80 przy za prowadzenie nadzoru nad
ankietyzacj¹ i wykonanie testów skórnych u dzieci.
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Prevalence of allergy in school children in £ód. Relation to home
and school environment
BARBARA MAJKOWSKA-W OJCIECHOWSKA, BARBARA LASKOWSKA ,
ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI, M AREK L. KOWALSKI
Summary
The study was aimed to investigate the occurence of allergy symptoms and atopy features among £ód
school children in relation to environmental conditions at home and school. The study population was
randomized and included students of two different environments of city elementary schools. The single
symptoms that might prove reversible bronchial obstruction, as: dyspnoe during infections, dyspnoe following
exercise, wheezing, cough at daytime and nighttime or use of bronchodilatators was reported by 2-12% of
children, wheras at least one of those symptoms was repoted by 47.1% of studied children. Rhinitis
symptoms were confirmed by 30.6% of surveyed children; among those approximately 47.1% reported
simultaneous conuctivitis symptoms. 4% children were under constant care of allergy specialist. As much
as 70.6% of the children confirmed constant exposure to allergens of domestic pets, whereas 65.4% were
exposed to cigarette smoke. The positive skin tests to at leat one of the atopic allergen were found in 40,2%
children. Allergy incidence among school B students was twice of that among school A students. The
differences among the schools were also related to the incidence of bronchitis, family status, place of living
and the pet owning. There was a correlation between allergy to distinguished groups of allergens and the
symptom incidence (wheezing, coughing, dyspnoe, number of infections) as well as environmental conditions
(living place, smokers and pets at home). There was no correlation between having a brother or sister
(including elder one) and the occurence of atopy features.
The results indicate that there is a high incidence of allergy to atopic allergens and lower airway symptoms
among £ód school children. The incidence of allergy and respiratory symptoms correlates with some
environmental factors. Alergia Astma Immunol 2000; 5(2): 115-122
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