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Wp³yw astmy atopowej na funkcjonowanie dzieci
w sytuacjach problemowych
ANNA STAÑCZYK, AGNIESZKA TOMCZYK-R USIÑSKA
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Zaburzenia emocjonalne w przebiegu astmy dzieciêcej obserwowane s¹ czêsto. Uwa¿a siê, ¿e ich ujawnienie zale¿y g³ównie
od ciê¿koci choroby, czasu jej trwania oraz stosowanych sposobów leczenia. W pracy oceniono czêstoæ wystêpowania
zaburzeñ emocjonalnych w 23-osobowej grupie dzieci chorych na astmê. Podjêto równie¿ próbê analizy czynników
wp³ywaj¹cych na czêstoæ pojawienia siê zaburzeñ emocjonalnych. Badania przeprowadzono metod¹ ankiety, w której dzieci
dokonywa³y wyboru jednego z mo¿liwych rozwi¹zañ przedstawionych im sytuacji problemowych. Uzyskane wyniki odniesiono
do danych na temat przebiegu astmy oraz poziomu wiedzy o chorobie. Wykazano istotn¹ zale¿noæ zaburzeñ emocjonalnych
od niedostatecznej wiedzy dzieci na temat istoty choroby. Dlatego podkrelenia wymaga potrzeba edukacji w zakresie
podstawowych problemów zwi¹zanych z astm¹, obejmuj¹cej zarówno chore dzieci jak i opiekunów.

Wstêp
Zale¿noci psychosomatyczne w astmie s¹ znane
i opisywane od lat [1-6]. Wiadomo, ¿e maj¹ one
wielokierunkowy charakter. Czynniki psychiczne,
a szczególnie negatywne emocje takie, jak lêk, strach czy
gniew mog¹ nasilaæ objawy kliniczne astmy [4,5,7,8].
Z drugiej za strony przewlek³a choroba, jak¹ jest astma,
z nieuniknionymi okresami pogorszeñ, którym towarzyszy
dusznoæ, równie¿ wp³ywa niekorzystnie na kszta³towanie
osobowoci dziecka [9-12]. Ka¿da choroba somatyczna,
a wiêc i astma, mo¿e w istotny sposób uniemo¿liwiæ
dziecku zaspokojenie jego podstawowych potrzeb
psychicznych, na przyk³ad poczucia bezpieczeñstwa.
Ograniczenia wynikaj¹ce z choroby (koniecznoæ
przyjmowania leków, hospitalizacje, nieodzownoæ
eliminacji alergenów) obni¿aj¹ samoocenê dziecka oraz
sprzyjaj¹ kszta³towaniu postaw wycofywania i rezygnacji
[5,10,13]. Wród dzieci chorych na astmê zaburzenia
emocjonalne obserwuje siê u 25% - 40% [10,14].
Najczêciej jest to nadmierne uzale¿nienie od osób
znacz¹cych i podwy¿szony poziom lêku [5,11,12]. Wed³ug
opinii wielu autorów rozwój zaburzeñ emocjonalnych
zale¿y od stopnia ciê¿koci astmy, czasu jej trwania oraz
sposobu leczenia [5,9,11,14].
W pracy przeanalizowano wp³yw astmy
atopowej na umiejêtnoæ radzenia sobie przez chore dzieci
z sytuacjami problemowymi.
MATERIA£ I METODYKA
Pacjenci
Przebadano 23 dzieci z astm¹ atopow¹ w wieku
11-12 lat. Czas trwania choroby waha³ siê od 2 do 12 lat

i rednio wynosi³ siedem lat. Wiêkszoæ dzieci (77%)
chorowa³a d³ugo, powy¿ej 5 lat. Wród badanych dzieci
przewa¿a³y dzieci z astm¹ ³agodn¹ - 62%. Astmê
umiarkowan¹ rozpoznano u 31%, za ciê¿k¹ u 7% dzieci.
Badania przeprowadzono na kolonii zdrowotnej
zorganizowanej dla dzieci chorych na astmê w czerwcu
1996 r. przez ³ódzkie Stowarzyszenie Pomocy Chorym
na Astmê i Choroby Alergiczne.
Grupê porównawcz¹ stanowi³o 27 zdrowych
dzieci w tym samym wieku z jednej z ³ódzkich szkó³
podstawowych.
Metody ankietowania
Wszystkie dzieci przebadano wykorzystuj¹c
ankietê opracowan¹ przez zespó³ psychologów. Ankieta
zawiera³a opis 16 sytuacji problemowych, które mog¹
siê zdarzyæ w ¿yciu 1112-latka. Zadaniem dziecka by³o
okrelenie swojego zachowania poprzez wybór jednej
z piêciu mo¿liwych wersji rozwi¹zania problemu. Ka¿da
z odpowiedzi by³a charakterystyczna dla innego typu
zachowania. By³y to - skuteczne rozwi¹zanie problemu
lub zachowania dysfunkcyjne, a wród nich: reakcja
lêkowa, agresja, ucieczka i zewn¹trzsterownoæ.
Ponadto dzieci chore poddano sprawdzianowi
wiedzy o astmie, który zawiera³ 15 pytañ ocenianych
w punktach od 0 do 2. Uzyskany wynik 20 i powy¿ej
punktów oceniano jako dobry poziom wiedzy o chorobie.
Weryfikacji statystycznej dokonano testem
t-Studenta na poziomie istotnoci α=0,05.
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WYNIKI

Analiza przeprowadzonej ankiety ujawni³a, ¿e
63% dzieci, zarówno chorych na astmê jak i zdrowych,
potrafi skutecznie rozwi¹zywaæ swoje problemy.
Natomiast oko³o 37% dzieci prezentuje zachowania
dysfunkcyjne (tab. I).
Tabela I. Wyniki ankiety psychologicznej
Odpowiedzi w [%]
dzieci
dzieci
chorych
zdrowych
Rozwi¹zanie problemu
Zachowania dysfunkcyjne:
- lêk
- agresja
- ucieczka
- zewn¹trzsterownoæ

63,2
36,8
3,1
6,3
5,8
21,6

63,3
36,7
6,0
5,5
6,0
19,2

Jedynie w zakresie zewn¹trzsterownoci obserwowano
czêstsze wystêpowanie tej formy zachowania wród
dzieci chorych. Jednak¿e ró¿nice pomiêdzy grupami nie
by³y istotne statystycznie.
Analiza czêstoci zachowañ dysfunkcyjnych
w zale¿noci od ciê¿koci choroby nie ujawni³a istnienia
ujemnej korelacji. Okaza³o siê, ¿e dzieci z ciê¿sz¹ postaci¹
astmy lepiej radzi³y sobie z problemami. Dzieci te mia³y
równie¿ wy¿szy poziom wiedzy o chorobie.
Analiza badanych dzieci chorych na astmê
w zale¿noci od prezentowanego poziomu wiedzy
o chorobie wykaza³a, ¿e wiêkszoæ dzieci z ciê¿k¹
i umiarkowan¹ astm¹ jest dobrze wyedukowana (tab. II).
Tabela II. Stopieñ ciê¿koci astmy a poziom wiedzy u dzieci
chorych
Stopieñ
ciê¿koci
astmy

Liczba dzieci
z poziomem wiedzy
niskim
wysokim
(n=13)
(n=10)
score < 20 pkt score ≥ 20 pkt

Astma ³agodna
Astma umiarkowana
Astma ciê¿ka

10 (77%)
3 (23%)
0

4 (40%)
4 (40%)
2 (20%)

Ocena wyników ankiety z uwzglêdnieniem
podzia³u badanych dzieci na grupê z wysokim poziomem
wiedzy i grupê z niskim poziomem wiedzy ujawni³a
ró¿nice istotne statystycznie. Dzieci z niskim poziomem
wiedzy rzadziej (53%) radzi³y sobie z sytuacjami
problemowymi w porównaniu do dzieci z wysokim
poziomem, które w 73% potrafi³y rozwi¹zywaæ swoje
problemy (tab. III). Zachowania dysfunkcyjne w grupie
dzieci s³abo wyedukowanych wystêpowa³y czêsto, bo
a¿ w 47%, za w grupie dzieci z du¿¹ wiedz¹ tylko w 27%.
Najczêstsz¹ ich form¹ by³a zewn¹trzsterownoæ. Ró¿nica
w czêstoci tego typu zachowania by³a du¿a i istotna
statystycznie, zarówno w stosunku do dzieci chorych
z wysokim poziomem wiedzy, jak równie¿ w porównaniu
z grup¹ dzieci zdrowych.
DYSKUSJA
Astma atopowa nale¿y do najczêstszych
przewlek³ych chorób wieku rozwojowego. Cierpi na ni¹
oko³o 10% populacji dzieciêcej [10]. Wywiera ona
powa¿ny degraduj¹cy wp³yw zarówno na psychikê, jak
i intelekt choruj¹cych dzieci [14,15,16]. Wielu autorów
podkrela zale¿noæ obserwowanych zaburzeñ
emocjonalnych od stopnia ciê¿koci astmy [9,11,14].
W naszych badaniach nie zaobserwowalimy wp³ywu
ciê¿koci przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka
w sytuacjach problemowych. Byæ mo¿e jest to zale¿ne
od faktu, ¿e wród badanych dzieci by³o tylko dwoje
z ciê¿k¹ astm¹ i obaj pacjenci nale¿eli do grupy dzieci
dobrze wyedukowanych.
Ocena zachowañ dziecka w trudnych dla niego
sytuacjach jest uznanym sposobem analizy psychologicznej
w wieku rozwojowym [8]. Najczêstszym zachowaniem
dysfunkcyjnym obserwowanym u dzieci chorych na
astmê jest zewn¹trzsterownoæ [9,13,14,16]. Pod
pojêciem zewn¹trzsterownoci rozumie siê nadmiern¹
zale¿noæ emocjonaln¹ dziecka od osób doros³ych oraz
postrzeganie doros³ych jako odpowiedzialnych za
rozwi¹zywanie problemów dziecka [8]. Takie
ukszta³towanie psychiki dziecka jest wynikiem zarówno
samego przebiegu choroby i poczucia zagro¿enia
w przebiegu zaostrzeñ, jak i nadopiekuñczoci rodziców

Tabela III. Wyniki ankiety psychologicznej w zale¿noci od poziomu wiedzy dzieci chorych
Odpowiedzi dzieci
prezentuj¹cych niski poziom
wiedzy o astmie [%]
Rozwi¹zanie problemu
Zachowania dysfunkcyjne:
- lêk
- agresja
- ucieczka
- zewn¹trzsterownoæ

prezentuj¹cych wysoki poziom
wiedzy o astmie [%]

53,4*
46,6*
4,3
8,2
7,2
26,9*#

*# ró¿nice istotne statystycznie na poziomie istotnoci α= 0,05

73,1*
26,9*
1,9
4,4
4,4
16,2*

zdrowych [%]
63,3
36,7
6,0
5,5
6,0
19,2#
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i innych znacz¹cych doros³ych. Dlatego te¿ wielu autorów
podkrela koniecznoæ terapii rodzinnej w rodzinach
dzieci chorych na astmê [15,16,17,18,19]. W naszych
badaniach równie¿ zewn¹trzsterownoæ by³a najczêciej
obserwowanym zaburzeniem.
Drugim czêstym zaburzeniem zachowania
u dzieci z astm¹ s¹ reakcje lêkowe [5,10,14]. Wród
badanych przez nas dzieci lêk jako odpowied na sytuacje
problemowe obserwowano rzadko (3%). Czêciej nasi
pacjenci reagowali agresj¹ lub ucieczk¹. Kszta³towanie
postaw lêkowych jest silnie zale¿ne od ciê¿koci
przebiegu astmy oraz czêstoci hospitalizacji [10,13].
Poniewa¿ w badanej przez nas grupie dzieci przewa¿ali
pacjenci z ³agodn¹ i umiarkowan¹ astm¹, a wiêc rzadziej
prze¿ywaj¹cy zwi¹zane z chorob¹ poczucie zagro¿enia,
reakcje lêkowe nie wystêpowa³y u nich czêsto.
W wielu publikacjach liczni autorzy zgodnie
podkrelaj¹ potrzebê edukacji chorych na astmê
[10,11,15,16,17]. Edukacja uwa¿ana jest za jeden
z istotnych elementów terapii w astmie, równie¿ w astmie
dzieciêcej. Dziecko, które posiada niezbêdn¹ wiedzê na
temat swoich dolegliwoci oraz umiejêtnoæ
przeciwdzia³ania im, ³atwiej mo¿e zaakceptowaæ swoj¹
chorobê i zrozumieæ swoje prze¿ycia a jednoczenie lepiej
umie zrealizowaæ zalecenia lekarskie [10,17]. Wiedza
o chorobie zmniejsza lêk przed nieznanym a tym samym
pozytywnie wp³ywa na stan emocjonalny dziecka i mo¿e
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je chroniæ przed rozwojem zaburzeñ psychicznych
[8,10,20]. Nasze badania w pe³ni potwierdzaj¹ to
stwierdzenie. Dzieci dobrze wyedukowane zdecydowanie
rzadziej reagowa³y zachowaniami dysfunkcyjnymi ni¿
ich mniej wyszkoleni koledzy. Wydaje siê nam, ¿e
zaburzenia emocjonalne prowadz¹ce u dzieci chorych
na astmê do zachowañ dysfunkcyjnych w znacznym
stopniu zale¿¹ od niedostatecznej wiedzy na temat istoty
choroby. Dlatego te¿ problem edukacji dzieci chorych
na astmê traktujemy jako równie wa¿ny jak odpowiednio
dobrana farmakoterapia.
Jedn¹ z form edukacji mog¹ byæ organizowane
przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmê
i Choroby Alergiczne spotkania edukacyjne dla
pacjentów, a tak¿e specjalne programy szkoleñ w ramach
organizowanych kolonii i zimowisk zdrowotnych.
Wstêpne obserwacje wskazuj¹, ¿e taka forma wspó³pracy
z pacjentami wp³ywa korzystnie na przebieg choroby
i istotnie poprawia rokowanie.
Nasze badania wykaza³y, ¿e najczêstszym
zaburzeniem emocjonalnym u dzieci chorych na astmê
jest zewn¹trzsterownoæ. Istnieje wyrana zale¿noæ
wystêpowania u dzieci z astm¹ zachowañ dysfunkcyjnych
od ich niedostatecznej wiedzy na temat istoty swojej
choroby.
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Influence of atopic asthma on children's functioning in conflict situations
ANNA STAÑCZYK, AGNIESZKA TOMCZYK-R USIÑSKA
Summary
Emotional disturbance in children with asthma is frequently observed. It is believed that its manifestation
depends mainly on severity and duration of the disease, and on the applied treatment methods.
The authors of the paper estimate the frequency of occurrence of emotional disturbance in a group of
children with asthma. They also present an attempt to analyse factors influencing the frequency of emotional
disturbance. Research was made by means of a questionnaire in which children chose one of possible
solutions of presented problem situations. The obtained results were referred to the data on the course of
asthma and the level of knowledge about the disease.
The authors have pointed out the existence of a significant dependence of emotional disturbance on
insufficient childrens knowledge about the reality of their disease. Therefore it is important to stress the
necessity of education in the range of basic problems connected with asthma, both for affected children
and persons who take care of them.

