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Ocena wystêpowania chorób alergicznych u dzieci
hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia krtani
Allergy incidence among children hospitalized with acute laryngitis
ANNA ZAKRZEWSKA, DANUTA GRYCZYÑSKA, MICHA£ KRAWCZYÑSKI
Klinika Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dzieciêcej IP AM w £odzi, ul. Sporna 36/50, £ód
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania chorób
alergicznych u dzieci z nawracaj¹cym zapaleniem krtani.
Analizie poddano 169 pacjentów leczonych w latach 1994-1998
z powodu dusznoci wywo³anej zapaleniem krtani. W grupie tej 86%
stanowi³y dzieci leczone z powodu podg³oniowego, a 14% 
nadg³oniowego zapalenia krtani. U 45 pacjentów zapalenia krtani
powtarza³y siê wielokrotnie, natomiast u 124 by³a to choroba
wystêpuj¹ca po raz pierwszy w ¿yciu. U 26 dzieci (14% ca³ej grupy)
w oparciu o objawy kliniczne i testy skórne rozpoznano chorobê
alergiczn¹ dróg oddechowych (alergiczny nie¿yt nosa i/lub astma
oskrzelowa). By³y to dzieci wy³¹cznie z podg³oniowym zapaleniem
krtani. W podgrupie z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani alergiê
stwierdzono u 11 (tj. 25%) dzieci, natomiast w podgrupie
z pojedynczym incydentem zapalenia krtani alergiê stwierdzono u 15
(tj. 14%) dzieci. Ró¿nica miêdzy podgrupami nie by³a istotna
statystycznie. Ocena dzieci z podgrupy z nawracaj¹cym zapaleniem
krtani nie wykaza³a wzrostu odsetka dzieci z objawami alergii
w kontrolnym badaniu ankietowym wykonanym w okresie 2,5 lat po
hospitalizacji. Cechy alergii stwierdzono u 26% ankietowanych,
których rodzice odes³ali ankietê.
Reasumuj¹c, przeprowadzone badania nie wykaza³y istotnie
czêstszego wystêpowania chorób alergicznych u dzieci z nawracaj¹cym
zapaleniem krtani w porównaniu z dzieæmi z pojedynczym incydentem
choroby.
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The aim of the study was to assess allergy incidence in children
with recurrent laryngitis. The analysis was based on 1994-1998 data.
Overall, 169 children, 124 boys and 45 girls were hospitalised due to
laryngitis-related dyspnoea. There were 14% children with epiglottic
and 86% with subglottic laryngitis. Among 169 children, 45 experienced
multiple episodes of laryngitis, whereas the first episode of laryngitis
was noted in 124 study children. Detailed interview and allergological
examination was performed in all study subjects. There were 26 cases
that is 14% with airway allergic diseases (allergic rhinitis or allergic
rhinitis and asthma). Allergy cases were present exclusively in children
with subglottic laryngitis. In children with recurrent laryngitis there
were 11, that is 25% incidence of allergy, whereas in children with
only one episode of laryngitis, the allergy was present in 15, that is
14% of subjects. The difference between groups was not significant.
The subsequent allergological examination was based on questionnaires
sent to parents. This analysis was conducted 2.5 years after initial
hospitalisation in children with recurrent laryngitis only. Allergy
symptoms were found in 26% of children, whose parents responded
to the questionnaire inquires.
In conclusion, the results did not indicate significant increase of
allergy disease incidence among children with recurrent laryngitis.
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Zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli jest czêstym zapalnym schorzeniem dróg oddechowych u dzieci. Problem epidemiologii, diagnostyki i leczenia tych chorób
zajmuje istotne miejsce w praktyce lekarskiej. Szczególnie ostre zapalenia krtani, ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ w ich przebiegu narastaj¹c¹ niewydolnoæ oddechow¹, budz¹ uzasadniony niepokój i stanowi¹ stale aktualny problem zdrowotny [1]. Wyró¿niamy dwie postacie
tej choroby: ostre podg³oniowe zapalenie krtani oraz ostre
nadg³oniowe zapalenie krtani [2]. Pierwsze z nich wi¹¿e siê z zaka¿eniem wirusowym i polega na narastaniu
obrzêku zapalnego w okolicy podg³oniowej. Druga postaæ jest zaka¿eniem bakteryjnym, najczêciej spowo-

dowanym przez Haemophilus influenzae, polegaj¹cym
na zapaleniu i obrzêku tkanek okolicy nadg³oniowej
krtani [3,4].
U dzieci zazwyczaj nie wystêpuje wiêcej ni¿ jeden
incydent zapalenia krtani rocznie. W przypadkach z jawnymi klinicznie nawrotami tej choroby uzasadniona jest
wiêc dalsza diagnostyka [5].
W pimiennictwie laryngologicznym od ponad 30 lat
spotyka siê okrelenie krupu spazmatycznego (spasmodic croup), które nie zosta³o jednak jednoznacznie zdefiniowane. Uwa¿a siê, ¿e wystêpuje ono u dzieci z tzw.
alergicznymi luzówkami, u których, w odpowiedzi na
minimalny czynnik dra¿ni¹cy rozwija siê znaczna reakcja
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b³ony luzowej dróg oddechowych. U dzieci tych mog¹
wystêpowaæ czêste nawroty zapaleñ dróg oddechowych,
a szczególnie krtani [6,7].
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania
chorób alergicznych u dzieci z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani.
PACJENCI I METODY
Analizie poddano dzieci leczone w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej AM w £odzi latach 1994-1998 z powodu dusznoci wywo³anej zapalaniem krtani. Oceniono liczbê choruj¹cych dzieci, wiek, p³eæ, zale¿noæ wyst¹pienia
choroby od pór roku. Okrelono rodzaj zapalenia krtani
i jego czêstoæ w oparciu o dane z historii chorób hospitalizowanych pacjentów.
Nastêpnie dzieci poddano badaniom w kierunku wystêpowania objawów alergicznych. Przeprowadzano wywiad, badanie fizykalne oraz wykonywano testy alergiczne metod¹ prick-test wykorzystuj¹c standardowy zestaw
alergenów inhalacyjnych i pokarmowych firmy Allergopharma. Po okresie 2,5 lat od momentu hospitalizacji dzieci
z grupy z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani poddawane
zosta³y ponownej ocenie alergologicznej, w oparciu o badanie ankietowe. Dzieci, których rodzice w badaniu ankietowym zg³aszali dolegliwoci mog¹ce wskazywaæ na
istnienie choroby alergicznej, poddawano ponownie badaniom klinicznym i alergologicznym.
WYNIKI
W ocenianym okresie czasu z powodu ostrej dusznoci wywo³anej zapaleniem krtani hospitalizowano 169 dzieci, w tym 124 ch³opców i 45 dziewcz¹t. W grupie tej u 107
dzieci (86%) rozpoznano podg³oniowe, a u 17 dzieci
(14%)  nadg³oniowe zapalenie krtani. Sporód 169 dzieci
u 45 (37,5%) osób zapalenia krtani powtarza³y siê wielokrotnie, natomiast u 124 (62,5%) by³a to choroba wystêpuj¹ca pierwszy raz w ¿yciu (ryc. 1). Wiek dzieci w grupie z nawracaj¹cym zapaleniem krtani waha³ siê od 11
miesiêcy do 10 lat, natomiast w grupie z jednorazowym
epizodem zapalenia krtani od 5 miesiêcy do 11 lat. Epizody
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Ryc. 1. Czêstoæ wystêpowania zapaleñ krtani u dzieci
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zachorowañ najczêciej wystêpowa³y w padzierniku i listopadzie (36 dzieci, tj. 28%), najrzadziej w lipcu (1-2 dzieci) (ryc. 2).
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ryc. 2. Czêstoæ wystêpowania zapaleñ krtani a pora roku

Dodatni wynik testów skórnych uzyskano u 26 (14%)
sporód 169 badanych dzieci. Na podstawie wywiadu,
badania klinicznego oraz testów skórnych chorobê alergiczn¹ potwierdzono u 21 pacjentów, w tym u 16 chorych
by³ to alergiczny nie¿yt nosa, a u 5 osób - alergiczny nie¿yt nosa i astma oskrzelowa. Alergia dróg oddechowych
wystêpowa³a jedynie u pacjentów z podg³oniowym zapaleniem krtani.
W podgrupie dzieci z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani dodatnie testy skórne stwierdzono u 11 dzieci (25%),
natomiast chorobê alergiczn¹ rozpoznano u 8 z nich.
W podgrupie dzieci z pojedynczym incydentem zapalenia
krtani dodatnie testy skórne uzyskano u 15 (14%) dzieci,
a kliniczne rozpoznanie alergii potwierdzono u 13 (10%)
dzieci. Ocena statystyczna testem χ2 nie wykaza³a ró¿nic
w czêstoci wystêpowania alergii w obu podgrupach dzieci z zapaleniami krtani (χ2=2,03; p=0,154) p>0,05.
Odleg³¹, ankietow¹ ocenê cech alergii przeprowadzono
jedynie u dzieci z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani. Na
45 wys³anych ankiet odpowiedzia³o 27 rodziców dzieci.
Na podstawie szczegó³owych pytañ dotycz¹cych rozpoznanej choroby alergicznej lub dolegliwoci wskazuj¹cych
na objawy choroby alergicznej, oraz ponownych badañ
klinicznych i alergologicznych dzieci, których rodzice wskazywali w ankiecie na cechy alergii, rozpoznanie choroby
alergicznej potwierdzono u 7 sporód 27 pacjentów
(tj. ok. 26%). By³ to podobny odsetek, w porównaniu z badaniami wykonanymi w okresie hospitalizacji (ryc. 3).
Ocena statystyczna (uzyskanych odpowiedzi ankietowych) nie potwierdzi³a znamiennie czêstszego wystêpowania chorób alergicznych wród dzieci, które chorowa³y na nawracaj¹ce zapalenia krtani w porównaniu
z dzieæmi, u których choroba wyst¹pi³a jeden raz w ¿yciu
(p=0,068) p>0,05.
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d³owoci anatomiczne oraz zaburzenia immunologiczne
u choruj¹cych dzieci.
70
W naszych badaniach nie potwierdzilimy wiêkszej
60
czêstoci wystêpowania chorób alergicznych w podgru50
pie dzieci z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani w porównaniu do dzieci z jednorazowym zachorowaniem. Odno40
sz¹c wystêpowanie chorób alergicznych wród naszych
30
chorych do czêstoci stwierdzonych w ca³ej populacji ich
20
czêstoæ wydaje siê podobna. Uzyskane wskaniki (14%
10
w badaniach bezporednich oraz 26% w badaniach odleg³ych) nie odbiegaj¹ w istotny sposób od wiêkszoci da0
nych populacyjnych. Jednak¿e inni autorzy wykazali czêstbadanie w okresie
badania odleg³e
hospitalizacji
sze wystêpowanie chorób alergicznych wród dzieci z nawracaj¹cymi zapaleniami krtani [11,12]. Niestety w naszych
dzieci bez cech alergii
dzieci z chorob¹ alergiczn¹
badaniach nie mielimy mo¿liwoci odniesienia tej czêstoRyc. 3. Wystêpowanie chorób alergicznych w grupie dzieci ci do porównywalnej grupy kontrolnej w populacji ³ódzkiej
bez zapaleñ krtani.
z nawracaj¹cym zapaleniem krtani
Ró¿nice w czêstoci mo¿na, przynajmniej w pewnym
stopniu, t³umaczyæ zmianami w czêstoci wystêpowania
DYSKUSJA
chorób, które zasz³y w ostatnich latach. Ostatnio wyraAnaliza danych dotycz¹cych pory roku i p³ci oraz czê- nie czêciej wystêpuj¹ nadg³oniowe zapalenia krtani (bakstoci wystêpowania zapaleñ krtani u dzieci jest zgodna teryjne). Zmniejszy³a siê natomiast czêstoæ wystêpowaz danymi z pimiennictwa [2]. Najczêciej zapalenia krtani nia zapaleñ krtani typu podg³oniowego. Jednoczenie
wystêpuj¹ jesieni¹ (padziernik i listopad), zdecydowanie obserwowany jest wzrost wystêpowania chorób alergiczczêciej wystêpuj¹ u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t [6]. W cza- nych, szczególnie w populacji dzieciêcej [10,13,14]. Tensie prowadzonej obserwacji wyranie narasta³ problem dencje te mog¹ t³umaczyæ ró¿nice w ocenie czêstoci wyzapaleñ krtani zwi¹zanych z zaka¿eniem bakteryjnym, stêpowania chorób alergicznych w stosunku do czêstoci
okrelanych jako nadg³oniowe zapalenia krtani. Istotnoæ zapaleñ krtani u dzieci w obserwacjach prowadzonych
tej choroby w aspekcie ciê¿koci procesu zapalnego pod- w ró¿nych latach.
krela wielu autorów [3,9]. Obserwuje siê natomiast spaNale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na koniecznoæ poszudek czêstoci zachorowañ na podg³oniowe zapalenia krta- kiwania innych przyczyn nawracaj¹cych zapaleñ krtani.
ni, co mo¿e byæ t³umaczone zmniejszeniem zanieczysz- Nale¿¹ do nich wspó³istnienie chorób lub nieprawid³owoczeñ przemys³owych, zwi¹zanych z ograniczeniem pracy ci usposabiaj¹cych do upoledzenia dro¿noci dróg odwielu zak³adów przemys³owych.
dechowych (co ma ogromne znaczenie dla i tak ju¿ zmniejSta³ym problemem jest natomiast nawracaj¹cy cha- szonej rezerwy czynnociowej) [6]. Istotne s¹ tak¿e prorakter zapaleñ krtani. Wyjanienie przyczyn ich wystêpo- blemy przewlek³ych chorób zapalnych migda³ków podwania mia³oby istotne prewencyjne znaczenie w tej sta- niebiennych i gard³owego, które wp³ywaj¹ na czêstoæ
nowi¹cej bezporednie zagro¿enie ¿ycia chorobie. Wród zaka¿eñ u dzieci [14], a tak¿e mo¿liwoæ istnienia niedot³a choroby wyró¿nia siê czynniki alergiczne, nieprawi- borów odpornoci [15,16].
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