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5-15 yaﬂ aras› ast›ml› çocuklar›n
sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri
Sociodemographic characteristics and risk factors of children 5-15 years of age with asthma

Araﬂt›rma

Nurgül Önder1, Sami Hatipo¤lu2, Betül Battalo¤lu ‹nanç3, Derya S›kar4

Özet

Summary

Amaç: Bir ast›m allerji poliklini¤ine baﬂvuran ast›ml› çocuklar›n
sosyodemografik özellikleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: The aim of the study is to determine socio-demographic
characteristics and risk factors of children admitted to an outpatient
asthma clinic of a research and training hosipital.

Yöntem: Tan›mlay›c› nitelikteki bu araﬂt›rmada 1 Ocak 2005–31
Aral›k 2005 tarihleri aras›nda, Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi Ast›m Alerji Poliklini¤i’nde ast›m tan›s›yla izlenen, 5-15 yaﬂlar› aras›ndaki 450 hastan›n dosyalar› retrospektif
olarak taran›p, hastalar›n sosyodemografik özellikleri, hastal›¤›n
baﬂlama yaﬂ›, risk faktörleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Methods: In this descriptive study, records of 450 children 5-15 years
of age with diagnosis of asthma admitted to Asthma and Allergy
Outpatient Clinic of Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Research and Training
Hospital between January and December 2005 were evaluated retrospectively. Data regarding socio-demographic characteristics, age at
onset of the disease and risk factors were analyzed with Student’s t
test, Mann Whitney U test and chi-square test. The study was
approved by the ethics commite (03.04.2007/57) of Bak›rköy Dr. Sadi
Konuk Training and Research Hospital.

Bulgular: Olgular›n %60.9’u erkek, ortalama yaﬂ 8.4±2.7 ve semptomlar›n baﬂlama yaﬂ› ortalama 3.6±2.7 idi. Hastalar›n %95.6’s› düﬂük gelirli olduklar›n› belirten ailelere sahipken, %46.4’ü ›s›nmada
kömür kullan›yor, %67.1’i nemli ortamda yaﬂ›yordu. Son bir y›l içerisinde acile baﬂvuranlar›n oran› %66.7 iken, hastaneye yat›r›lma
oran› %10.9 olarak bulundu.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda de¤erlendirilen ast›ml› çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri literatür ile uyumlu bulunmuﬂtur.

Results: Among the participants 60.9% were male, mean age was
8.4±2.7 and mean age at onset of the symptoms was 3.6±2.7.
95.6% of the participants were coming from low-income families.
46.4% were using coal stove for heating and 67.1% were living in
a humid house. Among the children, 66.7% were admitted to an
emergency clinic during last year and 10.9% were hospitalized.
Conclusion: Socio-demographic characteristics and risk factors of
children evaluated in our study were consistent with the literature.

Anahtar sözcükler: Ast›m, tütün kullan›m›, anne sütü.

ocukluk ça¤› kronik hastal›klar› aras›nda birinci s›kl›kta görülen ast›m, en çok çocuklukta olmak üzere,
her yaﬂta ortaya ç›kabilmektedir. Hastalar›n %30’u
bir yaﬂ›nda, %80-90’› ise 4-5 yaﬂlar›nda semptomatik hale
gelmektedir. Çocuklukta baﬂlayan ast›m, s›kl›kla adölesan
dönemde remisyona u¤ramaktad›r. Ama a¤›r hastal›¤›
olanlar eriﬂkin yaﬂa geldiklerinde, kal›c› a¤›r ast›m hastas›
olmaktad›rlar.[1] Ast›m y›llar geçtikçe prevelans›, morbidi-
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tesi, mortalitesi artan bir hastal›k haline gelmiﬂtir. Prevelans oran› ›l›man iklimli, ekonomik aç›dan geliﬂmiﬂ ülkelerde en yüksektir; k›rsal kesimde ve ekonomik aç›dan geliﬂmekte olan ülkelerde düﬂük olma e¤ilimindedir ve yaﬂam
tarz›ndaki refah›n artmas›yla oran yükselmektedir.[2]
Ast›m prevalans›ndaki art›ﬂ›n sebebi bilinmemektedir.
Prematür bebeklerin yaﬂam ﬂans›n›n ve annelerde sigara
içicili¤inin artmas›n›n yan›s›ra, tan› ve tedavi yöntemlerin-
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deki ilerlemelerle ast›m tan›s›n›n daha erken yaﬂlarda konulabilmesi, çocuklardaki ast›m s›kl›¤›n›n art›ﬂ›n› aç›klayan nedenler aras›ndad›r.[3,4] Ast›ml› çocuklar›n aile bireylerinde ast›m, allerjik rinit, atopik dermatit gibi hastal›klar›n bulunmas› bu hastal›klar›n ortak bir ailesel ya da kal›tsal temeli oldu¤unu düﬂündürmektedir.[1] Anne ya da baban›n biri ast›ml› ise do¤acak bebe¤in ast›ml› olma riski
%20 - 30’larda iken, anne ve baban›n her ikisi de ast›ml›
ise bu olas›l›k %60-70’lere yükselmektedir.[5]

Taranan hasta dosyalar›ndan, 5-15 yaﬂ s›n›r› d›ﬂ›nda kalanlar, ast›m d›ﬂ›nda baﬂka kronik bir hastal›¤› olan ve ilaç
kullananlar (tüberküloz, konjenital kalp hastal›¤›, immün
yetmezlik vd.) ve düzenli kontrollere gelmeyenler çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 program›na girilerek tan›mlay›c› istatistikler (ortalama, standart sapma) yap›ld›.

Baﬂka bir sorumlu da, %80-%85 oran›nda allerjenlerdir. Allerji d›ﬂ›nda nonspesifik çevresel faktörler, sigara
duman›, hava kirlili¤i, duygusal stres ve enfeksiyonlar ast›m ata¤›n› baﬂlatabilir.[6] Tekrarlayan h›ﬂ›lt›, öksürük ve
dispne ile karakterize ataklarla seyreden ve havayollar›n›n kronik inflamatuar bir hastal›¤› olan ast›m, bir k›s›m
hafif semptomlu çocukta, hiç solunum s›k›nt›s› olmaks›z›n sadece öksürük ataklar› ﬂeklinde görülebilir.[7] Ast›m
tan›s›n›n klinik bir tan› oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu tan›
özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ öyküleriyle, çevresel faktörlerin
irdelenmesiyle desteklenmeli, yard›mc› laboratuar yöntemleriyle pekiﬂtirilmeli ve olas› baz› benzer hastal›klar
d›ﬂlanmal›d›r.[8]

Yüzde 39.1’i k›z, %60.9’u erkek olan çocuklar›n yaﬂlar› 5 ile 15 aras›nda de¤iﬂmekte olup, ortalama yaﬂ 8.4±2.7
idi. Hastal›k belirtilerinin baﬂlang›ç yaﬂ› bir ile 14 aras›nda de¤iﬂmekteydi (ortalama baﬂlang›ç yaﬂ› 3.6±2.7). Hastalar›n %32’sinde hastal›k belirtileri iki yaﬂ öncesinde baﬂlarken, %43.8’inde 2-5 yaﬂ aras›nda, %22.7’sinde 6-10
yaﬂ aras›nda ve %1.6’s›nda ise 11 yaﬂ ve üzerinde baﬂlam›ﬂt›.

Gereç ve Yöntem
Tan›mlay›c› tipteki bu çal›ﬂmada Bak›rköy Dr. Sadi
Konuk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Klini¤i Ast›m Alerji Poliklini¤inde, 1 Ocak
2005–31 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda, ast›m tan›s›yla izlenen, 5-15 yaﬂlar› aras›ndaki 450 hastan›n dosyalar› retrospektif olarak taran›p, hastalar›n sosyodemografik
özellikleri ve risk faktörleri de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂma
için etik kurul onay› Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi’nden al›nm›ﬂt›r (03.04.2007/57).
Araﬂt›rma s›ras›nda dosyalardan, hastalar›n demografik özellikleri, anne-baba yaﬂlar› ve e¤itim düzeyleri, evin
›s›nma özellikleri, nemli olup olmamas›, evdeki birey say›s›, evde sigara içilip içilmemesi, ev yaﬂant›s›nda herhangi bir allerjen olup olmad›¤› (hal›, çiçek, tüylü oyuncak,
evcil hayvan dahil), ailenin ast›m aç›s›ndan genetik yatk›nl›¤›, çocu¤un anne sütü al›m› araﬂt›r›ld›. Hastalar›n
her birinin baﬂlang›ç semptomlar›, hastal›¤›n belirteçlerinin s›kl›¤›n› görmek amac›yla öksürük, h›ﬂ›lt›, nefes darl›¤›, t›kanma, hapﬂ›r›k, vücutta kaﬂ›nt› ﬂeklinde kategorilere ayr›ld›. Semptomlar›n›n mevsimlerle iliﬂkisini görmek aç›s›ndan, ﬂikayetlerinin belirdi¤i ya da artt›¤› dönemler not edildi. Hastalar›n son bir y›l içinde atak nedeniyle acile baﬂvurular›n›n olup olmad›¤› ya da hastaneye yat›r›l›p yat›r›lmad›¤› araﬂt›r›ld›.

Ast›ml› çocuklar›n anne ve babalar›n›n yaﬂlar› ise s›ras› ile 19-53 ve 22-61 yaﬂ aras›nda de¤iﬂmekteydi. Ebeveynlerin %49.8’i (224 ebeveyn) kendilerini düﬂük gelirli
olarak tan›mlarken %45.6’s› (205 ebeveyn) orta, %4.7’si
ise (21 ebeveyn) yüksek gelirli olarak tan›mlam›ﬂlard›. Annelerin %20.4’ü (92 anne) ve babalar›n %57.6’s›n›n (258
baba) sigara kulland›¤› saptanm›ﬂt›. Yaln›zca %1.6 (annelerin) ve %4.6 (babalar›n) yüksek okul ya da üniversite
mezunu olan anne ve babalar›n ö¤renim durumuna göre
da¤›l›mlar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.

Araﬂt›rma

Bu araﬂt›rmada, ast›m-allerji poliklini¤ine baﬂvuran
çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Bulgular

Olgular›n %23.6’s›n›n (106 hasta) ailesinde ast›m öyküsü bulunmakta olup, %93.6’s› (421 hasta) anne sütü alm›ﬂt›. Son bir y›l içerisinde acile baﬂvuranlar›n oran›
%66.7 (301 hasta) iken, hastaneye yat›r›lma oran› %10.9
(49 hasta) idi. Çal›ﬂmaya al›nan ast›ml› çocuklar›n ço¤unlu¤unun (%60.9) evinde beﬂ kiﬂiden daha az insan yaﬂamaktayd›. Ço¤u nemli olan (%67.1) evlerde ›s›tma arac›
olarak genellikle soba (%67.5) ve kalorifer (%30.5), yak›t
olarak ise do¤al gaz (%51.6) ve kömür (%46.4) kullan›lmakta idi. Hastalar›n yaﬂad›klar› ortama ait özellikler
Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Hastalarda en s›k görülen baﬂlang›ç yak›nmas› öksürük (%97.8), h›ﬂ›lt› (%65.3) ve nefes darl›¤› (%60.0) idi.

Tablo 1. Anne ve babalar›n e¤itim durumu
Anne
E¤itim durumu

Baba

S

%

S

%

Okuma yazma yok/‹lkokul

307

68.4

192

42.7

Ortaokul

103

22.9

171

38.0

Lise

32

7.1

69

15.3

Yüksekokul-Üniversite
Toplam

8

1.6

18

4.0

450

100

450

100
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Hastal›k belirtileri en çok k›ﬂ (%51.3), k›ﬂ-ilkbahar
(%25.4) ve sonbahar (%18.9) aylar›nda aktive olmaktayd›. Hastalarda görülen baﬂlang›ç belirtileri ile semptomlar›n aktive oldu¤u mevsimlerin da¤›l›m› s›ras› ile Tablo 3
ve 4’te verilmiﬂtir.

Araﬂt›rma

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda elde edilen verilere göre ast›m bronﬂiyale, hayat›n ilk beﬂ y›l›nda daha fazla görülmektedir. Bu
konuda yap›lan farkl› birçok çal›ﬂmada da, benzer sonuçlar mevcuttur.[9,10] Bizim çal›ﬂmam›zda ise ast›m›n daha
ender görüldü¤ü 5-15 yaﬂ grubundaki çocuklar ele al›nm›ﬂ olmakla birlikte ortalama baﬂlang›ç yaﬂ› 5’in alt›nda
bulunmuﬂtur. Çal›ﬂma grubumuzdaki olgular›n cinsiyet
da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, %60.9 gibi yüksek bir oranla
erkek cinsiyet üstünlü¤ü göze çarpmaktad›r. Ast›ml› çocuklarda, ergenlik dönemine kadar, erkeklerin daha yüksek bir risk taﬂ›d›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar oldu¤u gibi,[11,12]
farkl› sonuçlar içeren çal›ﬂmalar da literatürde yer almaktad›r.[13,14] Ast›m semptomlar›n›n genel olarak puberte dönemine kadar erkeklerde, puberte ve sonras›nda kad›nlarda daha fazla görüldü¤ü bildirilmektedir. Bu farkl›l›k,
hormonal nedenlere ve akci¤er ile hava yollar›n›n geliﬂiminin cinsiyete göre farkl› olmas›na ba¤lanmaktad›r. Hava yolu boyutlar›, puberteye kadar k›zlarda, puberte ve
sonras›nda ise erkeklerde daha büyüktür. Bu farkl› anatomik geliﬂiminin, semptom duyarl›l›¤›nda da farkl›l›¤a sebep olabilece¤i belirtilmektedir.[15]
Ast›m bronﬂiyalenin ortaya ç›kmas›nda, ailesel yatk›nl›k kadar çevresel faktörlerin de büyük önem taﬂ›d›¤› bilinmektedir. Çevresel risk faktörleri aras›nda d›ﬂ ortam
ve ev içi hava kirlili¤i büyük önem arz etmektedir.[16] Bu
konuda yap›lan araﬂt›rmalarda ev ortam›n›n nemlili¤i,
kalabal›kl›¤›, çocuklar›n evde ya da kreﬂ gibi bak›m evlerinde sigara duman›na maruziyeti ev ortam›nda çiçek,
tüylü oyuncak, hal›, yün yatak gibi akarlar›n yaﬂamas› için
elveriﬂli olabilecek kiﬂisel eﬂyalar›n bulunup bulunmamas›na kadar birçok etkenin ast›m hastal›¤›yla olan iliﬂkisi
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda de¤erlendirilen çocuklar›n
daha çok sobal› evlerde yaﬂad›klar›, soba yak›t› olarak da
ço¤unlukla kömürün ve do¤al gaz›n tercih edildi¤i görülmektedir. Çevik ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, ast›ml› çocuklar›n %55’nin evlerinde soban›n kullan›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir.[17] Morris ve arkadaﬂlar›n›n 58 k›z›lderili çocukta yapt›¤› araﬂt›rmada, evlerinde odun sobas› kullan›lan çocuklar›n daha fazla alt solunum yolu hastal›klar› riski taﬂ›d›klar› tespit edilmiﬂtir.[18]
Çal›ﬂmam›zda de¤erlendirilen ast›ml› çocuklar›n
%60.9’unun evinde beﬂten daha az kiﬂi yaﬂamaktayken,
%39.1’inin evinde yaﬂayan say›s› daha fazlad›r; bu anlamda hastalar›m›z›n büyük k›sm›n›n çekirdek aile yap›s›na
sahip olduklar›n› söyleyebiliriz. Ancak, hane halk› ile as62

t›m hastal›¤› aras›ndaki iliﬂkinin de¤erlendirilmesinde birim metre karenin daha önemli oldu¤u bilinmektedir.
Bizim çal›ﬂmam›zda birim metrekare ile ilgili verilerin
bulunmamas› nedeni ile bu aç›dan bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak mümkün olmam›ﬂt›r. Strachan ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada yatak odalar›ndaki nemin h›ﬂ›lt› için önemli bir risk faktörü oldu¤u belirtilmiﬂtir.[11,19]

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n yaﬂad›klar› ortama ait özellikler
Ortam özellikleri

Say›

Yüzde

Evde yaﬂayan say›s›

<5
>5

274
176

60.9
39.1

Kullan›lan ›s›t›c›

Soba

304

67.5

Kalorifer

137

30.5

Di¤er
Kullan›lan yak›t

Nem durumu

Evde sigara içilme durumu

Evde allerjen madde

9

2.0

Do¤al gaz

232

51.6

Kömür

209

46.4

Elektrik

9

2.0

Nemli

302

67.1

Nemli de¤il

148

32.9

‹çiliyor

289

72.2

‹çilmiyor

111

27.8

Var

392

87.1

Yok

58

12.9

Tablo 3. Hastalarda görülen baﬂlang›ç belirtilerinin da¤›l›m›
Say› (450)

%

Öksürük

440

97.8

H›ﬂ›lt›

294

65.3

Nefes darl›¤›

270

60.0

T›kanma

83

18.4

Hapﬂ›rma

37

8.2

Tablo 4. Hastalarda görülen semptomlar›n aktive oldu¤u mevsimler
Mevsimler

Say›

%

Sadece K›ﬂ

231

51,3

Sadece Sonbahar

85

18,9

Sadece Yaz

2

0,4

Sadece ilkbahar

1

0,2

K›ﬂ ve ilkbahar

114

25,4

‹lkbahar ve Yaz

8

1,8

K›ﬂ ve Yaz

3

0,7

Sonbahar ve K›ﬂ

1

0,2

Mevsimlerden Ba¤›ms›z
Toplam

Önder N ve ark. | 5-15 yaﬂ aras› ast›ml› çocuklar›n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5

1,1

450

100

Bizim çal›ﬂmam›zdaki olgular›n ço¤unlu¤unun yaﬂad›klar› yerin nemli oldu¤u gözlenmiﬂtir.

Çal›ﬂmam›zda özellikle babalarda olmak üzere ebeveynlerin sigara kullan›m› ile evde sigara içilme oranlar›
yüksek bulunmuﬂtur. Buna benzer olarak bir araﬂt›rmada, ast›ml› çocuklar›n ailelerinin %53’ünün sigara içti¤i,[17] bir di¤erinde ise çocuklar›n %73.9’unun evinde en
az bir kiﬂinin sigara içti¤i bulunmuﬂtur.[22]
‹leriye dönük uzun süreli çal›ﬂmalarda, ilk 4-6 ay sadece anne sütüyle beslenen ve ek g›dalara bu dönemden
sonra baﬂlanan çocuklarda, atopik hastal›klar›n görülme
s›kl›¤›n›n daha az oldu¤u, bulaﬂ›c› hastal›klara daha dirençli olduklar› belirtilmiﬂtir. Anne sütünün koruyucu
özelli¤i muhtemelen özel içeri¤inden ve yüksek doz inek
sütü proteini ile karﬂ›laﬂmay› geciktirmesinden kaynaklanmaktad›r.[23] Özellikle yaﬂam›n ilk dört-alt› ay›nda sadece anne sütü ile beslenmenin, solunum yolu hastal›klar›n›n insidans›nda azalma yapmasa da, solunum sistemi
bulgular›n›n ﬂiddeti ve süresi üzerinde olumlu etkisi oldu¤u bildirilmiﬂtir.[24,25]
Bizim çal›ﬂmam›zda incelenen 450 olgunun büyük
ço¤unlu¤u (%93.6) de¤iﬂik sürelerle de olsa anne sütü alm›ﬂt›r. Ancak emzirme kalitesi ve süresinin kay›tlarda bulunmamas› bu de¤erin gerçe¤i yans›tt›¤› konusunda ﬂüpheye yol açmaktad›r. Çal›ﬂma grubumuzda sadece ast›m
bronﬂiyale tan›l› anne, baba ve kardeﬂ varl›¤›n› sorgulad›¤›m›zda, 106 hastan›n (%23.6) ailesinde ast›m öyküsü oldu¤u görülmüﬂtür.
Atopik hastal›klar›n etyolojisinde, kiﬂisel ve çevresel
faktörlerin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin söz konusu oldu¤u ve
kiﬂisel faktörler içinde genetik faktörlerin rolünün de
%50-70 civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir. Atopik hastal›klar›n do¤al seyrinde, çevresel alerjenlere duyarl›l›k ile hastal›klar›n ortaya ç›k›ﬂ› aras›nda pozitif yönde güçlü bir iliﬂki
oldu¤u belirtilmektedir.[26,27] Çal›ﬂmam›zda aile öyküsünün
düﬂük ç›kmas›n›n nedeni ast›m tan›s› konmas›nda önceki
y›llarda karﬂ›laﬂ›lan güçlükler oldu¤u düﬂünülebilir.

Araﬂt›rmada elde edilen sonuçlar incelendi¤inde, baﬂlang›ç yaﬂ›n›n ortalaman›n beﬂ yaﬂ alt›nda oldu¤u, erkeklerde daha s›k görüldü¤ü, soba ile ›s›nman›n ön planda
oldu¤u, pek ço¤unun evinde en az bir allerjen bulundu¤u, bir ço¤unun yaﬂad›¤› yerin nemli oldu¤u, ataklar›n
a¤›rl›kl› olarak k›ﬂ ve ilkbahar aylar›nda artt›¤›, evde sigara maruziyetinin yüksek oldu¤u gözlenmektedir. Aile öyküsünün s›kl›¤› konusundaki farkl› sonucun yeni çal›ﬂmalarla do¤rulanmas› gerekir.
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Araﬂt›rma

Ev içi ve ev d›ﬂ› hava kirlili¤i, özellikle k›ﬂ aylar›nda
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aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u bildirilmiﬂtir.[20]
Çal›ﬂmam›zda da hastalar›n ço¤unlu¤unun k›ﬂ ve ilkbahar aylar›nda atak geçirdi¤i saptanm›ﬂt›r. Öte yandan ev
koﬂullar›yla ilgili olarak, %87.1’inin evinde alerjen gruptan say›lan her hangi bir materyalin bulundu¤u saptanm›ﬂt›r. Ev akarlar› ev içi alerjenlerinin içinde en önemlisidir. Ev tozu akarlar›na maruz kalmak, sensitizasyonda
ve ast›m ataklar›n›n ortaya ç›kmas›nda tetikleyici risk faktörü olarak bilinmekte ve ayr›ca ast›m hastal›¤› geliﬂimine de katk›da bulunabilece¤i belirtilmektedir.[21]
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