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WSTĘP 

 Według licznych obserwacji zapadalność na choroby alergiczne systematycznie wzrasta. 

Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zmiany stylu życia, zanieczyszczenia środowi-

ska poza mieszkaniem a także środowiska domowego. Pomimo licznych badań brak jest 

jednoznacznych dowodów wyjaśniających związki przyczynowe obserwowanych tendencji 

epidemiologicznych. Problem jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych istnieje od 

dawna, chociażby jako zagadnienie obecności zarazków chorobotwórczych czy produktów 

spalania. Jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat problemy zanieczyszczenia powietrza 

wewnątrz pomieszczeń zwielokrotniły się. Klimat nowoczesnych mieszkań jest niewłaści-

wy, mieszkania są zbyt szczelne, mają złą wentylację, dużą wilgotność, dużą ilość alerge-

nów, zwłaszcza roztoczy. Struktura budynków sprawia, że tylko 50% kubatury całego po-

wietrza ulega wymianie, a to z kolei powoduje zwiększone stężenie alergenów wewnątrz-

domowych. Należy podkreślić, że zdecydowaną większość czasu (do 90%) dzieci spędzają 
w pomieszczeniach zamkniętych. W związku z tym podjęto badanie, którego celem było 

określenie częstości występowania alergii wśród dzieci i młodzieży w odniesieniu do wa-

runków środowiska domowego.  

MATERIAŁ I METODYKA 

 Badanie przeprowadzono w grupie 255 pacjentów, w tym 193 stanowiły dzieci ze zdia-

gnozowaną przez lekarza chorobą alergiczną oraz 62 dzieci zdrowe, będące pod opieką 
poradni dziecięcych w Bydgoszczy i w Białych Błotach. Badaniem objęto dzieci i młodzież 
w wieku od 3 do 18 lat; 91 dziewczynek i 164 chłopców. 
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 Badania prowadzone były od lutego do grudnia 2003 roku. W badaniach posłużono się 
kwestionariuszem ankiety skierowanym do rodziców dzieci. zawierającym szeroki zakres 

pytań dotyczących warunków środowiska wewnątrzdomowego.  

 Proporcje zliczeń zawartych w danych ankietowych porównywano testem niezależności 

X².Zależności istotne statystycznie podane w tabelach zaznaczono gwiazdkami: * (p≤ 0,05) 

** (p≤ 0,01). Za pomocą regresji logistycznej obliczono ilorazy szans związane ze wzro-

stem zachorowania na alergię w zależności od poszczególnych czynników ryzyka. W mode-

lu liniowym uwzględniono te czynniki ryzyka, które znalazły statystyczne potwierdzenie 

poprzez zastosowany uprzednio X². 

 Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy AM w Bydgoszczy. 

WYNIKI 

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji 

 

Cecha 

 

Dzieci z 

alergią 
n=193 (%) 

Dzieci z 

próby kon-

trolnej 

n=62 (%) 

 

Razem 

n=225 

Wartość 
testu 

X² 

 

OR 

(95%Cl) 

Grupa wiekowa 

3 - 6 lat 

7 – 12 lat 

13 – 18 lat 

37 (75,51) 

79 (75,96) 

77 (75,49) 

12 (24,49) 

25 (24,04) 

25 (24,51) 

49 

104 

102 

0,0072 - 

Płeć 
dziewczęta 

chłopcy 

64 (70,33) 

129 (78,66) 

27 (29,64) 

35 (21,34) 

91 

164 
2,2062 - 

Miejsce zamieszkania 

wieś i miasto do100 tys. 

>100 tys.(Bydgoszcz) 

105 (77,21) 

88 (73,95) 

31 (22,79) 

31 (26,05) 

146 

119 
0,3637 - 

 

 Wśród badanych dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych, największy odsetek 

stanowią dzieci z rozpoznaną przez lekarza alergią w wieku 7-12 lat –75,96% oraz 13-18 

letnie – 75,49% w porównaniu z dziećmi zdrowymi odpowiednio 24,04% i 24,51%. Zdecy-

dowaną większość badanych 164 stanowią chłopcy, w tym z alergią 78,66%. Dzieci miesz-

kające na wsi i mieście do 100 tys. reprezentowały grupę 146 osób, odsetek dzieci alergicz-

nych wynosił 77,21%. Nie stwierdzono statystycznych zależności między kategoriami grup 

wiekowych, płcią i miejscem zamieszkania a zachorowaniem na alergię – tabela 1. 

Tabela 2. Czynniki środowiska domowego a choroby alergiczne  

 

Czynniki środowiska domowego 

Dzieci z alergią 
n=193 (%) 

Dzieci z próby 

kontrolnej 

n=62 (%) 

 

Razem 

n=225 

 

Wartość 
testu 

X² 

 

OR 

(95%Cl) 

Kategorie mieszkań 

blok wielka płyta 

dom jednorodzinny 

kamienica 

100 (74,07) 

74 (74,75) 

19 (90,48) 

35 (25,93) 

25 (25,25) 

2 (9,52) 

135 

99 

21 

2,7343 - 

Nasłonecznienie mieszkania 

jasne, nasłonecznione 

mało nasłonecznione 

wilgotne 

151 (72,25) 

26 (89,66) 

16 (94,12) 

58 (27,75) 

3 (10,34) 

1 (5,88) 

209 

29 

17 

7,5554 * 

1.0 

6,27 (1,53-25,65) 

17,62 (1,82-169,8) 

Zagrzybienie 

tak 

nie 

40 (85,11) 

153 (73,56) 

7 (14,89) 

55 (26,44) 

47 

208 
2,7785 - 

Powierzchnia mieszkalna na osobę 
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>10m² 

11- 20m² 

<21m² 

29 (70,73) 

144 (81,82) 

20 (52,63) 

12 (29,27) 

32 (18,18) 

18 (47,37) 

41 

176 

38 

15,1188** 

1,0 

5,84 (2,15-15,89) 

1,94 (0,60-6,33) 

System ogrzewania mieszkania 

CO 

indywidualne 

92 (76,03) 

101(75,37) 

29 (23,97) 

33 (24,63) 

121 

134 
0,0150 - 

Rodzaj kuchenki 

gazowa 

elektryczna 

węglowa 

174 (77,33) 

10 (52,63) 

9 (81,82) 

51 (22,67) 

9 (47,37) 

2 (18,18) 

225 

19 

11 

6,0443 * 

0,50 (0,09-2,76) 

0,22 (0,30-1,56) 

1,0 

Sypialnia dziecka 

ma swój pokój 

dzieli sypialnię 
z domownikami 

84 (70,00) 

109 (80,74) 

36 (30,00) 

26 (19,26) 

120 

135 
3,9827 * 

1,0 

1,18 (0,58-2,43) 

Wyposażenie sypialni(plastikowe okno, dywan, wykładziny, miękkie meble, ciężkie zasłony) 

tak 

nie 

85 (66,41) 

108 (85,04) 

43 (33,59) 

19 (14,96) 

128 

127 
12,0275** 

1,0 

0,29 (0,14-0,60) 

Narażenie na dym tytoniowy 

nigdy 

w przeszłości i obecnie 

w przeszłości 

75 (78,95) 

85 (75,89) 

33 (68,75) 

20 (21,05) 

27 (24,11) 

15 (31,25) 

95 

112 

48 

1,8066 - 

Styczność ze zwierzętami 

nigdy 

w przeszłości 

w przeszłości i obecnie 

71 (84,52) 

34 (85,00) 

88 (67,18) 

13 (15,48) 

6 (15,00) 

43 (32,82) 

84 

40 

131 

10,6069 * 

1,0 

0,86 (0,27-2,67) 

0,30 (0,13-0,67) 

 

 W tabeli 2 przedstawiono analizę związku między czynnikami wewnątrzdomowymi a 

występowaniem chorób alergicznych. Znamiennie częściej choroby alergiczne występują 
wśród dzieci żyjących w złych warunkach mieszkaniowych – w mieszkaniach mało nasło-

necznionych (OR=6,27, 95%Cl: 1,53-25,65) i wilgotnych (OR=17,62, 95%Cl: 1,82-169,8) 

oraz w zagęszczonych, ocenianych na podstawie przypadającej powierzchni mieszkalnej na 

osobę (OR=5,84, 95%Cl: 2,15-15,89). Istotne różnice występowały również w ocenie rodza-

ju używanych w gospodarstwie domowym kuchenek – gazowych (OR=0,50, 95%Cl: 

0,092,76) i elektrycznych (OR=0,22, 95%Cl: 0,30-1,56) w zestawieniu z węglowymi. 

Stwierdzono statystycznie istotny wpływ dzielenia sypialni z domownikami (OR=1,18, 

95%Cl: 0,58-2,43)oraz wyposażeniem sypialni w plastikowe okna i sprzęt gromadzący kurz 

(OR=0,29, 95%Cl: 0,14-0,60), jak również kontakt ze zwierzętami domowymi w przeszło-

ści (OR=0,86, 95%Cl:0,27-2,67) oraz w przeszłości i obecnie (OR=0,30, 95%Cl: 0,13-

0,67). 

 Ocena kolejnych warunków środowiskowych – kategoria budownictwa, zagrzybienie 

mieszkania, systemu ogrzewania oraz narażenia na dym tytoniowy wykazała nieistotne 

statystycznie zależności dla występowania chorób alergicznych. 

OMÓWIENIE 

 W dostępnym piśmiennictwie podkreśla się narastającą tendencję do ogrzewania i ogra-

niczania wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Warunki takie sprzyjają rozwojowi rozto-

czy i grzybów pleśniowych doprowadzając do zmiany środowiska domowego [1]. Wiele 

badań wskazuje na związek między obecnością zacieków lub zagrzybienia na ścianach 

mieszkania z częstszym występowaniem atopii lub astmy rozpoznanej przez lekarza 

[2,3,5,6]. Przeprowadzona w badaniu własnym analiza zależności pomiędzy kategorią 
mieszkań a wystąpieniem choroby alergicznej wskazuje na większe, nieistotne statystycznie 

ryzyko wystąpienia chorób alergicznych u dzieci mieszkających w kamienicach i domach 

zagrzybionych. Natomiast Doniec i wsp. donoszą o związku zajmowania przez dzieci 
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mieszkań suchych, gdzie dodatkowo występuje słaba wentylacja z wyższą częstością alergi-

zacji [2]. Kolejne zagrożenia związane ze środowiskiem domowym to tlenki azotu, tlenki 

węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, formaldehyd [1,5].Źródłem tych związków jest 

gotowanie na gazie naturalnym lub propanie, gotowanie na piecach węglowych, ogrzewanie 

pomieszczeń przy pomocy spalania gazu, węgla, drewna [1]. Badania własne wskazują na 

dominujące używanie kuchenek gazowych w 225 domach badanych dzieci, w tym domach 

dzieci z alergią 77,33%. Natomiast w badaniu Wojtyniaka i wsp. brak centralnego ogrzewa-

nia w domu i stosowanie pieców węglowych lub gazowych nie wiązało się ze zwiększona 

częstością objawów u dzieci a nawet dała się zauważyć tendencja przeciwna [6]. Spanie w 

wspólnej sypialni z domownikami zwiększa ryzyko infekcji mogących u dzieci z astmą 
wyzwalać napady duszności, kaszlu lub świszczącego oddechu [1].W naszym materiale 

obserwowano istotną zależność między dzieleniem sypialni z domownikami a ryzykiem 

występowania chorób alergicznych. Dym tytoniowy jest zdecydowanie najczęstszym i 

wszechobecnym czynnikiem szkodliwym sprzyjającym nieswoiście alergizacji ustroju 

[1,3,4,6]. Wyniki naszych badań są zbliżone do opracowań z innych ośrodków, połowa 

badanych dzieci narażona jest na dym tytoniowy. Badanie przeprowadzone wśród młodzie-

ży łódzkich liceów ogólnokształcących wykazało, że 48,6% młodzieży narażonych jest w 

swoich mieszkaniach na dym tytoniowy [3]. Także badanie dzieci łódzkich szkół podsta-

wowych narażenia na dym tytoniowy we własnych mieszkaniach wykazało, że aż 2/3 do-

mów obecni byli palacze tytoniu [4]. Badania epidemiologiczne dzieci ze szkół podstawo-

wych w Sosnowcu i Poznaniu wskazały na brak wyraźnej zależności głównych objawów 

narażenia na dym tytoniowy w domu [6,7]. Ekspozycja na alergeny zwierząt jest bardzo 

powszechna [3]. Nasze badania wykazują obecność zwierząt domowych w ponad połowie 

mieszkań ankietowanych dzieci oraz dwukrotnie częstsze występowanie w tych domach 

chorób alergicznych. Majkowska–Wojciechowska i wsp. podają argumenty potwierdzające, 

że obecność zwierząt w otoczeniu dzieci sprzyja alergizacji [4]. Natomiast Pisiewicz i wsp. 

w oparciu o swoje badania nie stwierdzają związków pomiędzy stycznością dzieci ze zwie-

rzętami a astmą [5].  

PODSUMOWANIE  

 Analiza środowiska domowego wykazała powszechną obecność czynników ryzyka na 

występowanie chorób alergicznych. Wskazała również na konieczność pogłębienia badań, 
które umożliwiłyby dokładniejsze rozpoznanie czynników ryzyka w środowisku domowym 

oraz określenie ich skutków zdrowotnych. 
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STRESZCZENIE  

 Coraz większą uwagę zwraca się na rolę zanieczyszczeń pomieszczeń mieszkalnych w 

występowaniu chorób alergicznych. Celem pracy było określenie częstości występowania 

alergii wśród dzieci i młodzieży w odniesieniu do warunków środowiska domowego. Bada-

nie przeprowadzono w grupie 255 dzieci (3 – 18 lat) z Bydgoszczy i okolic. Wykazano 

istotną zależność występowania chorób alergicznych dla takich czynników jak: nasłonecz-

nienie mieszkania, rodzaj kuchenki, powierzchnia mieszkalna na osobę, dzielenie sypialni z 

domownikami oraz styczność ze zwierzętami. Nie stwierdzono zależności dla rodzaju bu-

downictwa, systemu ogrzewania wody oraz ekspozycji na dym tytoniowy. 

SUMMARY 

 More and more attention is paid to on the impact of domestic factors on the occurance of 

allergic diseases. The aim of study was to determine the frequency of the occurance of aller-

gic diseases with reference to domestic factor. The study was carried out on the group of 

255 children (3-18yer old) from Bydgoszcz and surrounding towns and villages. It was 

found out that allergic diseases are on the increase due to the following factors: amount of 

sunlight, kind of cooker, number of square meters per person, sharing bathroom with flat 

meters and contact with pets. The fallowing factors were found out not to have any impact 

on the disease in question: kind of building, heating system and the exposure to cigarette 

smoke.  

 

 

 


