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Wraz ze wzrostem schorzeñ o pod³o¿u atopowym narasta czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej w populacji wieku
rozwojowego. Dane dotycz¹ce wystêpowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce nie pokrywaj¹ siê z danymi literatury
wiatowej. Dane z krajów zachodnich oceniaj¹ czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej u dzieci na poziomie od 10% do
15%. Dane z badañ epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce s¹ niejednorodne: od 0,9% w badaniach przeprowadzonych
w Gdañsku do 7,7% w Krakowie.
Podstawow¹ trudnoæ w przeprowadzanych badaniach, nie tylko epidemiologicznych ale tak¿e klinicznych, stanowi brak
ujednoliconych kryteriów rozpoznawczych astmy oskrzelowej. Nadal znaczna liczba przypadków astmy rozpoznawana jest
jako obturacyjne zapalenie oskrzeli.
W wielu krajach zachodnich obserwuje siê tendencje do wczesnego rozpoznawania astmy oskrzelowej zw³aszcza u chorych
z obci¹¿eniem rodzinnym alergi¹ lub wspó³istnieniem innych chorób alergicznych.
Astma oskrzelowa jest chorob¹ niedodiagnozowan¹, w zwi¹zku z czym niew³aciwie leczon¹. W³aciwe wczesne prawid³owe
leczenie zapewnia prawid³owy psychofizyczny rozwój dziecka.

Astma oskrzelowa nale¿y do najczêciej wystêpuj¹cych u dzieci w wieku rozwojowym przewlek³ychzapalnych chorób uk³adu oddechowego. Jej patomechanizm
jest wypadkow¹ z jednej strony czynników rodowiskowych,
z drugiej pewnych uwarunkowañ genetycznych. Czynniki
genetyczne warunkuj¹ mo¿liwoæ reakcji uk³adu immunologicznego do nadmiernej i nieprawid³owo kontrolowanej
produkcji immunoglobuliny E w odpowiedzi na czynniki
rodowiskowe. Predyspozycja ta, okrelana mianem atopii,
ujawnia siê w zale¿noci od czêstoci i nasilenia ekspozycji
na zewn¹trzpochodne alergeny.
Chocia¿ astma oskrzelowa by³a chorob¹ znan¹ ju¿
w staro¿ytnoci to jednak jej patomechanizm do dzi nie
jest w pe³ni poznany, równie¿ sama definicja astmy
oskrzelowej nadal stwarza problemy. Dawne twierdzenie
Oslera: nie wszystko co gwi¿d¿e i wiszcze w piersiach
jest astm¹ [39] nadal pozostaje aktualne.
Rozpoznanie choroby podczas badania chorego
w okresie dusznoci jest wzglêdnie proste. Trudnoæ
natomiast sprawia ocena czêstoci wystêpowania astmy
w populacji, oparta o kwestionariusz, którego powtarzalnoæ ocenia siê na 62-91%, co niesie za sob¹
mo¿liwoæ b³êdnego rozpoznania. W³¹czenie do badañ
epidemiologicznych badañ spirometrycznych, prób
farmakologicznych oceniaj¹cych nadreaktywnoæ
oskrzeli czyni rozpoznanie bardziej obiektywnym, lecz
nie jest praktycznie mo¿liwe do przeprowadzenia
w badaniach du¿ych grup chorych [29].
Czêstoæ wystêpowania astmy w populacji mo¿na
oceniæ rozmaicie:

1. Na podstawie odnotowania faktu istnienia astmy
w jakimkolwiek okresie ¿ycia - chorobowoæ
zbiorcza [16].
2. Z faktu istnienia choroby w momencie badania chorobowoæ punktowa.
3. Z faktu istnienia choroby w okrelonym czasie przed
badaniem - chorobowoæ roczna [9].
Wiêkszoæ statystyk opiera siê na chorobowoci zbiorczej.
Bardzo istotne jest ustalenie czy ocena czêstoci
wystêpowania astmy oskrzelowej w danej populacji oparta
zosta³a wy³¹cznie na podstawie oceny kwestionariusza wywiadu wype³nionego przez rodziców - opiekunów
dziecka, czy po analizie wszystkich dostêpnych danych
przeprowadzonej przez lekarza. Bardzo istotny jest tutaj
poziom intelektualny rodziców - opiekunów dziecka.
U rodziców nadmiernie opiekuñczych mog¹ wyst¹piæ
objawy nerwicy lêkowej - lêk przed zachorowaniem ich
czêsto jedynego dziecka - nosophobia [2]. Astma nale¿y
do chorób przewlek³ych, zwi¹zanych z d³ugotrwa³ym
podawaniem okrelonych leków. Dlatego rodzicom ³atwiej
jest zaakceptowaæ np. rozpoznanie obturacyjnego zapalenia
oskrzeli u swojego dziecka - choroby o charakterze
przewlek³ym - zwi¹zanego z doranym leczeniem, ni¿
astmy oskrzelowej. Oparcie siê w analizach na danych
pochodz¹cych tylko od rodziców, obarczonych du¿ym
b³êdem, mo¿e powodowaæ zani¿anie danych dotycz¹cych
wystêpowania astmy oskrzelowej. Wykazano bowiem, ¿e
istnieje bardzo ma³y zwi¹zek miêdzy rozpoznaniem
lekarskim a pamiêci¹ rodziców o takiej chorobie [40],
i o tym, czy u dziecka wystêpuj¹ (wystêpowa³y) takie
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objawy jak: dusznoci, wisty lub d³ugotrwa³y kaszel, bo
z regu³y dzieci same siê nie skar¿¹ [27]. Po 4 latach tylko
50% rodziców przypomina sobie o chorobie swoich dzieci
[24,32].
W badaniach epidemiologicznych nad astm¹
oskrzelow¹ istnieje szczególna mo¿liwoæ b³êdnego
kojarzenia pewnych zjawisk np. wzrost czêstoci
wystêpowania napadów astmy w okresach zanieczyszczeñ
powietrza nie zawsze oznacza bezporedni¹ zale¿noæ
przyczynow¹ [29]. Zanieczyszczenia te mog¹ bowiem nie
tyle byæ bezporedni¹ przyczyn¹ choroby, lecz poprzez
indukcjê odczynów zapalnych w drogach oddechowych,
lub nasilenie dzia³ania czynników uczulaj¹cych spowodowaæ jej ujawnienie czy te¿ nasilenie.
Dla epidemiologów istnieje równie¿ wiele innych
trudnoci. Ze wzglêdu na brak pojedyñczego testu
diagnostycznego, rozpoznanie astmy ma charakter
kliniczny. Chocia¿ dla astmy charakterystyczne jest
wystêpowanie dusznoci, napadów suchego kaszlu czy
wiszcz¹cego oddechu - to objawy te nie musz¹ mieæ
charakteru sta³ego, a ponadto pojawiaj¹ siê równie¿
w wielu innych jednostkach chorobowych. U ma³ych
dzieci jedynym objawem astmy mo¿e byæ kaszel, a kaszel
sam w sobie jest objawem bardzo nieswoistym. Poniewa¿
astma dzieciêca ma charakter przerywany, w wiêkszoci
przypadków czêstoæ jej wystêpowania ocenia siê
w odniesieniu do 12-miesiêcznego okresu czasu.
W pracy lekarzy pierwszego kontaktu obserwuje siê
nadu¿ywanie rozpoznañ typu bronchitis spastica czy
bronchitis obturativa. Byæ mo¿e w nawale codziennej
pracy, przyjmuj¹c po kilkadziesi¹t pacjentów dziennie,
brakuje czasu na zebranie dok³adnego wywiadu, tak
bardzo istotnego przy postawieniu rozpoznania astma
oskrzelowa? Równie¿ i tê przyczynê nale¿y braæ pod
uwagê analizuj¹c dane zebrane tylko na podstawie
badania ankietowego.
Panuje powszechne przekonanie, ¿e w okresie
ostatnich lat wzros³a liczba zachorowañ na choroby
alergiczne [10,12,13]. Niewiele jest jednak systematycznie
prowadzonych badañ epidemiologicznych, które pozwoli³yby udokumentowaæ to zjawisko [5,6]. Dane na temat
wystêpowania chorób alergicznych w Polsce s¹ nieliczne
[15,34,35]. Konieczna jest rzetelna ocena sytuacji dla
ustalenia odpowiedniego programu profilaktyki leczenia,
a tak¿e kosztów ekonomicznych.
U osób doros³ych czêstoæ astmy waha siê od 1,1%
(Finlandia) do 9,9% w Stanach Zjednoczonych [9]. U dzieci
odsetek ten waha siê w granicach 1,4-11%. Badania
w Stanach Zjednoczonych wykaza³y, ¿e w grupie dzieci
w wieku 6-11 lat czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej
w latach 1971-1974 wynosi³a 4,8%, natomiast w latach
1976-1980 ju¿ 7,6%. wed³ug Noltego w RFN 3% populacji
wymaga aktywnego leczenia przeciwastmatycznego [28].
Ocena ta zosta³a postawiona na podstawie zu¿ycia leków
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przeciwastmatycznych, jest to wiêc bie¿¹ca chorobowoæ
astmy w tym kraju, chorobowoæ zbiorcza musi byæ wiêc
znacznie wiêksza. Na podstawie du¿ego materia³uepidemiologicznego Gregg uwa¿a, ¿e w spo³eczeñstwach rozwiniêtych
wystêpowanie astmy oskrzelowej wynosi 1-2% [16]. Na
podstawie danych Malcolma Searsa wystêpowanie astmy
w niektórych krajach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Kraj
Australia
Kanada
Anglia i Walia
USA
Europa
wiat

Czêstoæ wystêpowania astmy
1 milion
2 miliony
4 miliony
18 milionów
22 miliony
100 milionów

Ocena chorobowoci astmy na wiecie jest
nastêpuj¹ca (wg danych Malcolma Searsa); 6% u doros³ych, 10% - u dzieci. Czêstoæ wystêpowania
astmy w populacji ogólnej wynosi 7,2%.
Wystêpowanie astmy jest ró¿ne w ró¿nych
rejonach wiata. Wynika to z wp³ywu czynników
genetycznych, rodowiskowych, ró¿nych warunków
¿ycia, a tak¿e odmiennych zasad rozpoznawania, leczenia
i profilaktyki. Wszystko wskazuje jednak, ¿e czêstoæ
wystêpowania astmy narasta. S¹ pewne dane na to, ¿e
wi¹¿e siê to ze wzrostem czêstoci atopii w populacji,
widocznej tak¿e we wzrocie czêstoci alergii py³kowej
i wyprysku atopowego.
Wed³ug wielu autorów obserwowany jest wzrost
chorobowoci z powodu astmy w ostatnich latach:
Kraj
Australia
Szkocja
Walia
Australia

Wiek Rok wiszcz¹cy Astma
badañ oddech
8-10 1982
13%
11%
1992
25%
34%
8-13 1964
10%
4%
1989
20%
10%
12 1973
17%
4%
1988
22%
9%
doroli 1981
18%
9%
1990
29%
16%

Pimiennictwo
Peat i wsp.
1994(a)
Ninan
i Russel
Burr i wsp.
1989
Peat i wsp.
1992

Czêstoæ wystêpowania astmy u dzieci oceniono po
raz pierwszy w Polsce na podstawie wyników badania 3705
dzieci z Krakowa, Nowego Targu i Limanowej [Rudnik,
Sawicki, K³y, 1978]. Oceny dokonano w oparciu o kwestionariusz samozwrotny wype³niony przez rodziców. Na
podstawie pytañ: czy lekarz rozpozna³ kiedykolwiek
w przesz³oci u dziecka astmê i ile napadów astmy mia³o
dziecko w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie
oceniono czêstoæ wystêpowania astmy, kiedykolwiek
w przesz³oci w grupie wieku 8-10 lat na 7,7% w Krakowie,
4% w Nowym Targu i 5,5% w Limanowej. Chorobowoæ
w okresie ostatniego roku wynosi³a od 3,5% w Krakowie
do 2,3% w Nowym Targu i 2,1% w Limanowej.
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Badania kontynuowano w latach nastêpnych, co
pozwoli³o na oszacowanie czêstoci wystêpowania astmy
na podstawie przebadania 8.987 dzieci z Krakowa
i Limanowej w wieku 7-14 lat. Ogó³em czêstoæ
wystêpowania astmy w ostatnich 12 miesi¹cach wynosi³a
- 2,3%. Astma wystêpowa³a czêciej u ch³opców - 3%
ni¿ u dziewcz¹t - 1,5%. D³ugofalowy charakter badania
pozwoli³ równie¿ na ocenê zapadalnoci na astmê
w kohorcie 1303 dzieci objêtych trzema etapami badañ.
I etap w 1974 roku obj¹³ dzieci w wieku 7-11 lat, II etap
w 1977 r. dzieci w wieku 10-14 lat i III etap w 1980 r.
dzieci w wieku 13-16 lat. W II etapie stwierdzono
12 nowych przypadków astmy, wskanik zapadalnoci
0,87% w okresie 3 lat lub rednioroczny 0,29%.
W nastêpnych 3 latach w obserwowanej grupie pojawi³o
siê 10 nowych przypadków astmy - roczny wskanik
zapadalnoci - 0,26%. Zapadalnoæ by³a wy¿sza wród
ch³opców ni¿ u dziewcz¹t odpowiednio 0,94% i 0,79%
w okresie 1974-77 oraz 0,9% i 0,47% w okresie 1977-80 [35].
Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wród dzieci w wieku 7-10 lat mieszkaj¹cych
w Nowej Hucie oraz Rabce w 1993 r. stwierdzono, ¿e
czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej rozpoznanej
przez lekarza kiedykolwiek w przesz³oci wród dzieci
krakowskich wynosi³a 3,1%, a wród dzieci rabczañskich
3,2%, a leczonych z powodu astmy w ci¹gu 12 miesiêcy
by³o 1,9% dzieci z Krakowa i 1,2% dzieci z Rabki.
(Badania wykonano w ramach grantu Wspólnoty
Europejskiej - projekt PEACE - 33).
Badania prowadzone przez orodek rabczañski
w latach 1970-1993 pokazuj¹, ¿e wbrew powszechnym
opiniom czêstoæ wystêpowania astmy wród dzieci na
po³udniu Polski nie uleg³a zmianie w tym okresie czasu.
Obserwacje kliniczne wskazuj¹ jednak, ¿e nie
wszêdzie w Polsce astma jest rozpoznawana tak czêsto.
W badaniach Obtu³owicz wystêpowanie astmy oskrzelowej oceniane jest na 0,5-3,5% [30], Romañski i wsp.
oceniaj¹ wystêpowanie astmy na poziomie 1,68% [34],
May i wsp. na poziomie 25% [26]. W badaniach
przeprowadzonych w grupie 3755 uczniów klas VI
z 38 losowo wybranych szkó³ podstawowych na terenie
Krakowa stosuj¹c zmodyfikowany standardowy zestaw
pytañ zalecany przez ISAAC (International Study of
Asthma and Allergies in Childhood) 3% dzieci podawa³o,
¿e astmê oskrzelow¹ rozpoznawano u nich wczeniej [22].
Podobne wyniki tj. ok 3% wystêpowania astmy
oskrzelowej, podawali Gniazdowska i Jefimow badaj¹c
w 1987/88 roku grupê oko³o 2500 dzieci klas IV-VIII
z województwa toruñskiego [15]. W populacji wiejskiej
czêstoæ ta wynosi³a 22,2% ± 1,09. Badania przeprowadzone
w roku szkolnym 1991/92 w Szkole Podstawowej Nr 1
w Koninie, w grupie 434 dzieci-uczniów klas IV, V, VI,
wykaza³y, ¿e tylko 3,2% dzieci sporód wszystkich

badanych mia³o ustalone rozpoznanie astmy oskrzelowej
[4]. Wród 2005 dzieci szkolnych Gdañska w wieku
6-15 lat z 5 szkó³ podstawowych z ró¿nych dzielnic
miasta zosta³y przeprowadzone badania ankietow¹
metod¹ badañ, uzupe³nion¹ w czêci przypadków
badaniem przedmiotowym oraz testami skórnymi.
Wystêpowanie schorzeñ alergicznych stwierdzono u 22,2%
dzieci, natomiast wystêpowanie astmy oskrzelowej
stwierdzono u 0,9% [20].
Analizê 10252 historii chorób pacjentów w wieku
0-15 lat hospitalizowanych w latach 1983-1992, w celu
oceny wystêpowania chorób alergicznych, dokonano
w IV Katedrze - Klinice Pediatrii l¹skiej AM w Katowicach. Wyodrêbniono grupê 1148 dzieci z chorobami
alergicznymi tj. 11,2%. U 2,3% dzieci hospitalizowanych
rozpoznano astmê oskrzelow¹ [25].
Analiza chorobowoci szpitalnej przeprowadzona
na podstawie danych z kart statystycznych szpitala ogólnych (6) wykazuje du¿e zró¿nicowanie hospitalizacji
dzieci w Polsce z powodu astmy. Wskanik hospitalizacji
dzieci w wieku 0-14 z powodu astmy wyniós³ w 1992 roku
rednio dla ca³ej Polski 9,3/10 000, a w roku 1993
9,6/10 000. Zwraca uwagê olbrzymie zró¿nicowanie
pomiêdzy poszczególnymi województwami od 1,5/10 000
w województwie suwalskim do 43,1/10 000 w województwie ³ódzkim w 1992 r. i od 2,0/10 000 w woj.
skierniewickim do 34,6/10 000 w woj. ³ódzkim w 1993 r.
Dane te pokazuj¹, ¿e ocena skali problemu wystêpowania
astmy u dzieci, nawet na podstawie, wydawa³oby siê
jednolitych, danych szpitalnych jest niezwykle trudna
i ma³o precyzyjna. Wp³ywaj¹ na to bowiem i lokalne
zwyczaje w kierowaniu dzieci z astm¹ na leczenie szpitalne
lub prowadzenie w warunkach ambulatoryjnych i brak
precyzyjnej definicji tej jednostki lub zespo³u chorobowego.
Analiza procentowego udzia³u astmy w rozpoznaniach
szpitalnych obejmuj¹cych tylko choroby dolnych dróg
oddechowych wykaza³a, ¿e w takich województwach jak
gdañskie, gdzie astma stanowi 23% wszystkich rozpoznañ
w tej grupie, zapalenia oskrzeli stanowi¹ tylko 2%.
Natomiast w województwach, gdzie wród wypisów astma
stanowi 2% - zapalenia zajmuj¹ od 30% do 46% wszystkich
wypisów szpitalnych dzieci hospitalizowanych z powodu
chorób dolnych dróg oddechowych.
Cytowane wy¿ej dane s¹ wiêc niejednorodne,
wykazuj¹ du¿y rozrzut uzyskanych wyników. Co jest tego
przyczyn¹? Zasadniczym, szeroko dyskutowanym i ci¹gle
nierozwi¹zanym problemem jest ró¿nicowanie miêdzy
astm¹ oskrzelow¹ a nawracaj¹cymi zapaleniami oskrzeli.
Powszechnie znane s¹ jednostki chorobowe przyczyniaj¹ce
siê do rozwoju przewlek³ej lub nawracaj¹cej obtruracji
dolnych dróg oddechowych. Nale¿¹ do nich: niektóre
wrodzone wady uk³adu oddechowego lub kr¹¿enia,
wiotkoæ tchawicy i oskrzeli, mukowiscydoza, dysplazja
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oskrzelowo-p³ucna, nieprawid³owoci uk³adu rzêskowego,
niedobory immunologiczne, zaburzenia po³ykania,
aspiracja cia³a obcego. Najczêstsz¹ i zarazem najwa¿niejsz¹
przyczyn¹ obturacji jest jednak astma oskrzelowa.
Wszystkie stany nawracaj¹cej obturacji objawiaj¹ce siê
klinicznie kaszlem i/lub wiszcz¹cym oddechem,
w których wykluczono powy¿sze rzadkie przyczyny,
powinny byæ traktowane jako prawdopodobna astma.
Wyniki badañ czynnociowych i reakcja na leczenie maj¹
znaczenie weryfikuj¹ce rozpoznanie. Takie stanowisko
ustalone przez miêdzynarodowy zespó³ ekspertów
zajmuj¹cych siê problemami chorób uk³adu oddechowego
i chorób alergicznych jest podyktowane wieloletnimi
obserwacjami, które wykaza³y, ¿e problem astmy jest
problemem niedocenionym w populacji dzieciêcej. Aby
by³o mo¿liwe dokonanie porównañ wyników uzyskanych
w ró¿nych orodkach zaleca siê dok³adne okrelenie
kryteriów, które przyjêto przy ustalaniu rozpoznania,
a w badaniach ankietowych analizuje siê czêstoæ
wystêpowania astmy rozpoznanej przez lekarza i objawów
sugeruj¹cych astmê. Zalicza siê do nich wiszcz¹cy
oddech, napadowy kaszel, dusznoæ. Na pocz¹tku lat 80tych Speight i wsp. [38], przeprowadzi³ analizê
rozpowszechnienia astmy w grupie dzieci siedmioletnich,
u których wyst¹pi³ co najmniej jeden incydent obturacji.
Analizê oparto na ustalonym przez lekarza rozpoznaniu
astmy, jak równie¿ na ocenie czêstoci wystêpowania
wiszcz¹cego oddechu jako jednego z g³ównych objawów
sugeruj¹cych astmê oskrzelow¹. Tylko 11,7% dzieci mia³o
rozpoznan¹ astmê, podczas gdy u 48,6% obserwowano 4
lub wiêcej epizodów obturacji w okresie ostatnich 12
miesiêcy. U 17,3% dzieci dolegliwoci powtarza³y siê
czêciej ni¿ 12 razy. W wiêkszoci przypadków
rozpoznawano nawracaj¹ce obturacyjne zapalenie
oskrzeli lub inne nieswoiste choroby uk³adu oddechowego.
Nastêpstwem niew³aciwego rozpoznania by³o
nieodpowiednie leczenie. Tylko 23% dzieci, u których
obturacja wystêpowa³a od 4 do 12 razy w roku,
otrzymywa³o w³aciwe leczenie. Wród dzieci choruj¹cych
czêciej ni¿ 12 razy w ci¹gu roku, a¿ 30% nie otrzymywa³o
leków rozszerzaj¹cych oskrzela. Podobne analizy zosta³y
przeprowadzone przez wielu innych autorów, którzy w
pe³ni potwierdzili wnioski Speighta o tym, ¿e astma jest
rozpoznawana zbyt rzadko, Problemem tym zajmowali
siê w Wielkiej Brytanii Levy i Bell [21] oraz Johnston
i wsp. [17]. Ostatnie doniesienia wynikaj¹ce z badañ
epidemiologicznych przeprowadzonych w krajach
skandynawskich [23], a tak¿e w Niemczech [42],
Szwajcarii [37] oraz Australii [1,8] wskazuj¹, i¿ problem niew³aciwego rozpoznania i leczenia astmy jest
nadal aktualny i powszechny. Wjst i Dold [43] stwierdzili,
¿e a¿ 50% dzieci z typowymi dla astmy objawami nie
ma ustalonego rozpoznania. Jeszcze wy¿szy odsetek
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niew³aciwych rozpoznañ w grupie dzieci z astm¹ wykryli
Senhauser i Gunter na podstawie prospektywnych badañ
populacji dzieci szwajcarskich [37]. W Stanach
Zjednoczonych astma tak¿e wydaje siê byæ niedodiagnozowana. Sporód 320 dzieci skierowanych do
leczenia z powodu przewlek³ego kaszlu, wistów
i dusznoci tylko 50% mia³o rozpoznan¹ astmê [11].
Badania przeprowadzone przez orodek poznañski nad
czêstoci¹ wystêpowania astmy oskrzelowej u dzieci
w wieku szkolnym wykaza³y, ¿e ok. 11% dzieci zg³asza
okresowo wiszcz¹cy oddech, ponad 19% dusznoæ
w czasie wysi³ku, zaka¿enia lub kontakcie z alergenem,
a jedynie 3,2% ma rozpoznan¹ astmê oskrzelow¹ [3],
a leczenie rozszerzaj¹ce oskrzela i przeciwzapalne
otrzyma³o tylko 1,2% badanych [3]. W badaniach nad
czêstoci¹ wystêpowania astmy oskrzelowej i alergicznego nie¿ytu nosa w populacji dzieciêcej Krakowa
wystêpowanie dusznoci wydechowej w wywiadzie
podawa³o 18,1%, wyst¹pienie suchego kaszlu nie
zwi¹zanego z przeziêbieniem podawa³o 16,6% uczniów,
wyst¹pienie dusznoci, wiszcz¹cego oddechu w czasie
lub zaraz po wysi³ku zg³asza³o 10,1% badanych.
Jednoczenie w tej grupie astma oskrzelowa by³a
rozpoznana u 3% badanych.
Opieraj¹c siê na spostrze¿eniach klinicznych
Tabachnik i Levison zaproponowali, aby podstaw¹
rozpoznania astmy w pierwszych dwóch latach ¿ycia by³o
stwierdzenie co najmniej trzech incydentów obturacji
[43]. Takie stanowisko zosta³o zaakceptowane w wielu
krajach i to nie tylko w odniesieniu do dzieci m³odszych
[14,19,38]. W pimiennictwie skandynawskim obserwuje
siê tendencje do jeszcze wczeniejszego rozpoznawania
astmy, zw³aszcza w przypadkach udokumentowanej
alergii. Kjellman i wsp. uwa¿aj¹ za uzasadnione
rozpoznanie astmy w przypadku jednego epizodu obturacji
spowodowanej kontaktem z alergenem lub dwóch
incydentów u chorego z obci¹¿eniem rodzinnym alergi¹
lub wspó³istnieniem innych chorób alergicznych [19].
Opieraj¹c siê na powy¿szych spostrze¿eniach
o niedodiagnozowaniu astmy u dzieci postanowiono
sprawdziæ jak ten problem wygl¹da w Polsce. Badanie
mia³o na celu sprawdzenie czy wród dzieci z zapaleniem
oskrzeli oraz objawami sugeruj¹cymi astmê nie znajduj¹
siê takie, u których powinna byæ rozpoznana astma
oskrzelowa. Badaniem objêto wszystkie dzieci w wieku
8-14 lat z jednej gminy wiejskiej na po³udniu Polski. Po
wstêpnym badaniu ankietowym, wykonano badania
dodatkowe: punktowe testy skórne, ca³kowity poziom
przeciwcia³ IgE metod¹ RIST, poziom wybranych
swoistych przeciwcia³ IgE metod¹ CAP, bezwzglêdn¹
liczbê eozynofili, badanie spirometryczne. Okaza³o siê,
¿e astma powinna byæ rozpoznana u 6,7% dzieci a nie
u 1%, jak oceniono to na podstawie kwestionariusza.
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