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Allergic status and general health state of children involved in asthma
and allergic disease prevention program
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Przeprowadzono ocenê stanu zdrowia pacjentów diagnozowanych
w ramach programu prewencji astmy i chorób alergicznych.
Diagnostyka obejmowa³a szczegó³owy wywiad, badanie ogólne,
laryngologiczne, punktowe testy skórne z alergenami inhalacyjnymi
i pokarmowymi, badania spirometryczne oraz ocenê poziomu IgE
ca³kowitego, a tak¿e, u niektórych dzieci, immunoglobulin A, M i G.
Sporód 170 badanych dzieci w wieku 2-16 lat, u 56 (33%)
stwierdzono chorobê alergiczn¹ na podstawie zg³aszanych dolegliwoci
i dodatnich wyników testów skórnych. U 21 z nich odnotowano
podwy¿szony poziom ca³kowitego IgE. U 17 dzieci (10%) podwy¿szony poziom IgE nie ³¹czy³ siê z dodatnim wynikiem testów skórnych
i wywiadem wskazuj¹cym na atopiê. U pozosta³ych, ok. 53%, dzieci
stwierdzono inne choroby laryngologiczne dotycz¹ce migda³ków
podniebiennych i gard³owego, deformacje przegrody nosa, niedobory
immunologiczne w zakresie immunoglobulin, a szczególnie IgA. Tylko
niewielka grupa, ok. 30 dzieci (18%), nie wymaga³a opieki
specjalistycznej i pozosta³a pod opiek¹ lekarzy POZ.
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Allergic status and general health status of children involved in
a Program for Asthma and Allergic Disease Prevention were evaluated.
170 children referred by GPs, aged 2-16 years, were evaluated.
History, pediatric and ORL examination, prick-tests with inhalations
and food allergens and total IgE plasma concentration were performed
in all children. Spirometry or rhinomanometry tests were done in
some cases. In few patients plasma concentrations of immunoglobulins
IgA, IgM, IgG were determined.
On the basis of clinical examination and positive skin tests, allergy
was diagnosed in 56 children (33%): 37 had seasonal rhinitis, 42 perenial
rhinitis, 8 bronchial asthma. High IgE plasma concentration was found
in 17 (10%) children without clinical data of allergy and with negative
skin tests. In 98 children (53%) referred by GPs to Laryngological
Department, various laryngological diseases as: chronic tonsillitis,
chronic rhinitis, nasal septum deviation, were diagnosed. Only in 30
children (18%) specialist care was not necessary and they were sent
back to GPs.
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W krajach o wysokim wskaniku rozwoju ekonomicznego choroby alergiczne nale¿¹ do najczêciej wystêpuj¹cych schorzeñ przewlek³ych i dotycz¹ 15-30 % populacji [1,2,3,4,5]. Tak wysokie wskaniki, ustalone na podstawie badañ epidemiologicznych, s¹ wynikiem bardzo du¿ego wzrostu liczby chorych na alergie w ostatniej dekadzie lat [6]. Decyduj¹c¹ rolê w tym wzrocie odgrywa
oddzia³ywanie czynników rodowiskowych takich, jak: warunki mieszkaniowe, zwyczaje ¿ywieniowe, oddzia³ywanie
rodowiska zawodowego i chemiczne zanieczyszczenia
rodowiska naturalnego [7,8,9].
W niektórych regionach oko³o po³owa dzieci i m³odych ludzi cierpi na alergiê, a ocena zagro¿enia mo¿liwoci

wyst¹pienia choroby alergicznej oceniana jest na
10%-20% ca³ej populacji ludzkiej [10,11].
Wobec tak znacznego problemu socjo-ekonomicznego, jaki stanowi¹ choroby alergiczne, istotnym zakresem
dzia³añ jest profilaktyka, któr¹ prowadzi siê na trzech
poziomach: dzieci z grupy ryzyka bez oznak choroby, osób
z wczesnymi objawami choroby lub markerami alergii,
chorych z rozwiniêt¹ chorob¹ przewlek³¹ [6].
Celem pracy by³a ocena stanu zdrowia dzieci kierowanych w ramach programu Prewencji Astmy i Chorób
Alergicznych £ódzkiej Regionalnej Kasy Chorych i diagnozowanych w Poradni Laryngologiczno-Alergologicznej przy Klinice Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii
Dzieciêcej IP AM w £odzi.

210

Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(4), 209-212

PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto 170 dzieci obojga p³ci kierowanych
przez lekarzy POZ z podejrzeniem choroby alergicznej
do Instytutu Pediatrii. Dzieci te manifestowa³y dolegliwoci z zakresu górnych dróg oddechowych i podlega³y szczegó³owej diagnostyce w Poradni Laryngologiczno-Alergologicznej Kliniki Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dzieciêcej. Badania prowadzono w czasie od padziernika 2000
do lutego 2001r.
Przedstawione wyniki dotycz¹ tylko tych dzieci, które
po wstêpnej ocenie zg³aszanych dolegliwoci zosta³y zakwalifikowane do diagnostyki alergologicznej z uwzglêdnieniem dok³adnego badania laryngologicznego. Pozosta³e dzieci badane w ramach programu diagnozowano w zale¿noci od wskazañ w Poradniach PneumonologicznoAlergologicznej i Gastrologiczno-Alergologicznej SPZOZ
SK Nr 4.
Metody
U wszystkich dzieci przeprowadzono szczegó³owy wywiad w kierunku choroby alergicznej. Wykonano badanie
pediatryczne, laryngologiczne, a nastêpnie testy skórne metod¹ prick-test z alergenami inhalacyjnymi firmy Allergopharma: D. pteronyssinus, D. farinae, pierza, pleni, sierci zwierz¹t (kota, psa, winki morskiej), py³ków (traw,
drzew, chwastów) i pokarmowymi: mleka, selera, jab³ka,
orzechów, kakao, m¹ki, ryb. W wybranych przypadkach
wykonano badanie spirometryczne lub rynomanometryczne. U wszystkich dzieci z dodatnim wywiadem w kierunku
choroby alergicznej lub/i dodatnimi testami skórnymi okrelono stê¿enie IgE (ca³kowite) w surowicy krwi. W wybranych przypadkach oceniono stê¿enie swoistych IgE oraz
immunoglobulin IgA, IgM, IgG w surowicy krwi.
Poziom immunoglobulin IgA, IgM, IgG w surowicy
krwi oznaczano metod¹ turbidymetryczn¹, przy u¿yciu
testów firmy DADE Behring oraz IgE z wykorzystaniem
mikrocz¹stek (MEIA), przy u¿yciu testów Abbott, zgodnie z instrukcj¹ producentów. Otrzymane wyniki odnoszono do wartoci prawid³owych wg Uffelmana, zweryfikowanych w Pracowni Immunologicznej Szpitala Klinicznego Nr 4 w £odzi dla populacji ³ódzkiej [12].
WYNIKI
W grupie 170 dzieci by³o 69 dziewcz¹t i 101 ch³opców, najm³odsze badane dziecko mia³o 2 lata, najstarsze
18 lat (rednia wieku 8,79 ± 4,14 lat).
Na podstawie wyników testów skórnych oraz stê¿enia IgE w surowicy wyodrêbniono nastêpuj¹ce podgrupy:
Grupa A  56 dzieci z dodatnim wywiadem w kierunku
choroby alergicznej i dodatnimi testami skórnymi,
Grupa B  17 dzieci z dodatnim wywiadem w kierunku
choroby alergicznej, ujemnymi testami skórnymi i podwy¿szonym stê¿eniem IgE w surowicy krwi,

Grupa C  97 dzieci z ujemnymi testami skórnymi, u których weryfikacja wywiadu budzi³a w¹tpliwoci co do alergicznego pod³o¿a dolegliwoci.
Dane grupy A  dzieci z dodatnimi testami i wywiadem w kierunku alergii, na podstawie wyników testów
i analizy wywiadów przedstawia tab. I.
Tabela I. Dzieci z dodatnim wywiadem i dodatnimi testami skórnymi
Grupa A
Liczba dzieci
N = 56
Wiek dzieci
3-18 lat (10,04+3,87)
Ch³opcy / Dziewczêta
34 / 22
IgE ca³kowite podwy¿szone
21
Sezonowy alergiczny nie¿yt nosa
37 (14+23*)
Ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa:
42
- roztocza
22
- plenie
17
- sieræ zwierz¹t domowych
13
- jady owadów
1
- pokarmowe
1
Badanie spirometryczne wskazuj¹ce na
koniecznoæ obserwacji astmy oskrzelowej
8
* U 14 dzieci stwierdzono tylko sezonowy alergiczny nie¿yt nosa,
u pozosta³ych 23 dzieci stwierdzono sezonowy i ca³oroczny nie¿yt
nosa

Dane grupy B  dzieci z dodatnim wywiadem w kierunku choroby alergicznej, ujemnymi testami skórnymi i podwy¿szonym stê¿eniem IgE w surowicy krwi, przedstawia tab. II.
Tabela II. Dzieci z dodatnim wywiadem, ujemnymi testami skórnymi
i podwy¿szonym stê¿eniem IgE w surowicy krwi
Grupa B
Liczba dzieci
Wiek dzieci
Ch³opcy / Dziewczêta
IgE dodatnie / znacznie podwy¿szone
Testy skórne alergiczne ujemne
Wywiad w kierunku alergii  dodatni
Wywiad rodzinny dodatni

N = 17
3-16 lat (8,19 + 4,17)
9/8
17
17
17
4

Najliczniejsz¹ grupê dzieci  grupê C stanowi³y dzieci
z ujemnymi testami skórnymi, u których weryfikacja wywiadu budzi³a w¹tpliwoci co do alergicznego pod³o¿a
dolegliwoci. Wystêpowanie dolegliwoci laryngologicznych i ogólnopediatrycznych przedstawia tab. III.
Tabela III. Dzieci z ujemnymi testami skórnymi, u których weryfikacja
wywiadu budzi³a w¹tpliwoci co do alergicznego pod³o¿a dolegliwoci
Grupa C
Liczba dzieci
N = 97
Wiek dzieci
3-18 (8,16+4,06)
Ch³opcy / Dziewczêta
52 / 45
Ostateczne rozpoznania
Ostre infekcje górnych dróg
1 / 13
oddechowych / zapalenia p³uc*
Przewlek³y nie¿yt nosa
2
Naczynioruchowy nie¿yt nosa
2
Przewlek³e zapalenie migda³ków
47
Skrzywienie przegrody nosa
2
Skierowanie do POZ
30
* U 10 dzieci z potwierdzonym radiologicznie atypowym procesem
zapalnym p³uc stwierdzono podwy¿szony poziom IgE ca³kowitej
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W badanej grupie 170 dzieci dokonano porównania
wieku dzieci w badanych podgrupach i przeprowadzono
analizê statystyczn¹.
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pod³o¿e dolegliwoci nie uzyskano dodatnich wyników
testów skórnych (grupa B). U wszystkich dzieci z tej grupy stwierdzono natomiast podwy¿szony poziom IgE ca³kowitej w surowicy krwi nie przekraczaj¹cy 1000 IU.
P<0,05
U 9 z nich (u 2 osób, u których dodatnia kontrola testu
10
P>0,05
skórnego budzi³a w¹tpliwoci oraz u 7 osób ze zmianami
P>0,05
skórnymi o typie nadmiernego wysuszenia lub zmian po8
urazowych) wykonano oznaczenia swoistych IgE, nie
uzyskuj¹c wzrostu miana.
6
3-18 lat
(10,04+3,87)
Wykonane badania ka³u na obecnoæ jaj paso¿ytów
3-16 lat
3-18 lat
4
(8,19+4,17)
i
cyst
lamblii tylko u jednego z dzieci wykaza³o obecnoæ
(8,16+4,06)
cyst lamblii. U czworga dzieci w tej grupie stwierdzono
2
obni¿ony poziom IgA. ¯adne z dzieci nie chorowa³o na
0
Grupa A
Grupa B
Grupa C
nawracaj¹ce ropne czy grzybicze zaka¿enia.
Najliczniejsz¹, bo 97 osobow¹ grupê tj. 57% stanowiRyc. 1. Porównanie wieku dzieci w badanych grupach - analiza
³y dzieci, u których nie by³o podstaw do rozpoznania chostatystyczna
roby alergicznej (grupa C). U 67 z nich wystêpowa³y naW diagnozowanej grupie dzieci skierowanych z POZ wracaj¹ce choroby dróg oddechowych spowodowane
z podejrzeniem choroby alergicznej na podstawie badania schorzeniami laryngologicznymi: przewlek³ym zapaleniem
podmiotowego i przedmiotowego oraz wykonanych te- migda³ków podniebiennych i/lub gard³owego, przewlek³ym
stów alergicznych rozpoznano tê chorobê u 56 dzieci, co zapaleniem zatok przynosowych, czy te¿ naczynioruchostanowi 33% ca³ej grupy badanej (grupa A). Najm³odsze wymi nie¿ytami lub skrzywieniem przegrody nosa. Dzieci
dziecko, u którego ustalono takie rozpoznanie by³o w wie- te wymaga³y dalszej diagnostyki i leczenia laryngologiczku 3 lat. U 21 z tych dzieci, tj. 12,35%, stwierdzono tak¿e nego.
podwy¿szenie poziomu IgE ca³kowitego w surowicy krwi,
Badaniem ogólnopediatrycznym uzupe³nionym radioprzekraczaj¹ce wartoci nale¿ne dla wieku.
logiczn¹ ocen¹ klatki piersiowej u 13 dzieci stwierdzono
Rozpoznanie alergicznego nie¿ytu nosa dotyczy³o zmiany zapalne p³uc wskazuj¹ce na atypow¹ etiologiê
wszystkich 56 dzieci; u 42, tj. 24,7% by³ to nie¿yt ca³o- (Mycoplasma pneumoniae). U 10 z nich stwierdzono
roczny, w tym u 23 dzieci z wyranym zaostrzeniem obja- podwy¿szenie poziomu IgE ca³kowitego. Jedno z tych
wów w sezonie pylenia, a 14 dzieci, tj. 8,2%  nie¿yt se- dzieci chorowa³o na przewlek³e zaka¿enie wirusem
zonowy.
opryszczki.
U dzieci z objawami ca³orocznego nie¿ytu nosa domiPrzeprowadzona analiza wieku dzieci w poszczególnowa³o uczulenie na alergeny roztoczy (D. pteronyssi- nych grupach wykaza³a znamienn¹ statystycznie ró¿nicê
nus i D. farinae)  22 dzieci, alergeny grzybów plenio- (p<0,05) miêdzy grup¹ A i C. Ró¿nice pomiêdzy pozostawych  17 dzieci, alergeny zwierzêce (kot, winka mor- ³ymi grupami nie by³y istotne statystycznie ryc. 1. Tak¿e
ska, chomik, pies, papuga)  13 dzieci.
p³eæ w poszczególnych grupach kszta³towa³a siê na poSezonowy nie¿yt nosa wywo³any by³ alergenami traw dobnym rozk³adzie ilociowym.
u 35 dzieci, drzew (leszczyna, olcha, brzoza) u 21 dzieci,
a chwastów u 29. Objawy sezonowego nie¿ytu nosa u 10 DYSKUSJA
dzieci wywo³ane by³y wszystkimi trzema grupami alergeWynikiem realizowanego programu jest stwierdzenie
nów py³kowych.
chorób alergicznych u 33 % badanej grupy. Nie jest to
Dodatnie wyniki testu z alergenami pokarmowymi jednak wynik, który mo¿na odnieæ do populacji regionu
stwierdzono u dwojga dzieci. Wspó³istnia³y one z dodat- ³ódzkiego, gdy¿ badania obejmowa³y wybran¹ na podstanim wynikiem testu na alergeny py³kowe (brzoza-seler, wie obserwacji lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jab³ko oraz leszczyna-orzechy).
grupê dzieci, u których podejrzewano chorobê alergiczOprócz alergicznego nie¿ytu nosa u 8 dzieci rozpo- n¹.
znano astmê oskrzelow¹, u 7 pokrzywkê (u dwojga poW¹tpliwoæ diagnostyczn¹ budzi 17 dzieci z podwy¿karmow¹, a u 6 kontaktow¹ w miejscu ekspozycji na py- szonym poziomem IgE ca³kowitego, a szczególnie czwo³ki rolin), u jednego dziecka pokrzywkê z obrzêkiem koñ- ro obci¹¿onych alergi¹ w wywiadzie rodzinnym, u któczyn (ale bez dusznoci) po u¿¹dleniu przez pszczo³ê, u jed- rych nie potwierdzono etiologii alergicznej dolegliwoci
nego dziecka wyprysk kontaktowy.
w oparciu o przeprowadzone badania. Dzieci te z pewZ przebadanych 170 dzieci wy³oniono grupê 17, tj. 10%, noci¹ wymagaj¹ dalszej obserwacji zgodnie z zasadami
u których pomimo wywiadu wskazuj¹cego na alergiczne prewencji Bia³ej Ksiêgi Alergii [6].
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Alergiczny nie¿yt nosa by³ chorob¹ najczêciej ustalan¹ ze wzglêdu na wczeniejsze uprofilowanie pod k¹tem dolegliwoci diagnozowanych pacjentów. Choroba ta
wystêpuje najczêciej w wieku dojrzewania i wczesnej
doros³oci. U dzieci pocz¹tek choroby przypada na 5-10
rok ¿ycia, ze szczytem zachorowañ miêdzy 10-20 rokiem
¿ycia [13,14,15,16,17]. W naszych badaniach rednia wieku
wynosi³a 10,04 (od 3 do 18 lat). Najm³odsze dziecko,
u którego w oparciu o wyniki testu skórnego potwierdzono alergiczn¹ etiologiê zg³aszanych dolegliwoci by³o
w wieku 3 lat.
Dolegliwoci alergiczne w badanej grupie czêciej wystêpowa³y u ch³opców  34, co stanowi 60,7% rozpatrywanej grupy. Sporód alergenów najczêciej wywo³uj¹cych objawy choroby odnotowano roztocza, py³ki rolin,
plenie, sieræ i wydzieliny zwierz¹t. Jest to zgodne z doniesieniami wielu autorów, którzy podkrelaj¹ szczególnie
rolê alergenów domowych w rozwoju chorób alergicznych [16,17,18]. U 41% dzieci, stwierdzono objawy zale¿ne od alergenów py³kowych (sezonowy nie¿yt nosa),
ale tak¿e ca³orocznych (zale¿ne od alergenów roztoczy
i pleni). Tylko u dwojga dzieci obserwowano krzy¿ow¹
zale¿noæ alergenów pokarmowych i py³kowych. Na istotnoæ takich dolegliwoci wskazuj¹ inni autorzy [19,20,21].
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