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Streszczenie: Celem pracy by³a ocena wybranych wskaŸników stanu zdrowia dzieci nara¿onych na dzia³anie dymu
tytoniowego w œrodowisku domowym. Badaniami objêto 201 ch³opców w wieku 12-15 lat, uczniów ³ódzkich szkó³
podstawowych. Celem oceny wp³ywu “palenia biernego” na stan uk³adu oddechowego badanych ch³opców, zebrano wywiady dotycz¹ce czêstoœci zachorowañ na infekcje dróg oddechowych we wczesnym dzieciñstwie oraz
u wszystkich przeprowadzono badanie spirometryczne p³uc. Spirometriê wykonano przy u¿yciu aparatu Flowscreen
produkcji firmy Jaeger, a jej wyniki przedstawiono w odsetkach wartoœci nale¿nej. Wg danych z ankiet, a¿ 75,1%
(151) ch³opców by³o nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym, w ten sposób zalicza³o siê
do tzw. „palaczy biernych”. •ród³em nara¿enia byli rodzice - aktywni palacze tytoniu. Stan uk³adu oddechowego
tych ch³opców pod pewnymi wzglêdami ró¿ni³ siê niekorzystnie w porównaniu do rówieœników wywodz¹cych siê
z rodzin niepal¹cych. Wœród palaczy biernych by³o znamiennie wiêcej ch³opców choruj¹cych na nawracaj¹ce
infekcje uk³adu oddechowego - odpowiednio: 42,4% w rodzinach palaczy tytoniu i 26,0% w rodzinach niepal¹cych.
Ponadto stwierdzono u nich istotnie ni¿sze œrednie wartoœci wskaŸników badania czynnoœciowego p³uc, oceniaj¹cych przep³yw powietrza przez tzw. drobne oskrzela (MEF 50, MEF 25) oraz wskaŸnika Tiffeanau. Decyduj¹cy wp³yw
na wymienione niekorzystne zjawiska mia³o palenie tytoniu przez matkê, zw³aszcza, je¿eli matka pali³a papierosy
w czasie ci¹¿y. W porównaniu do grupy ch³opców matek niepal¹cych takie wskaŸniki badania spirometrycznego
jak: FEV1%VC, MEF 50 i MEF 25 by³y znamiennie ni¿sze u ch³opców, których matki by³y palaczkami tytoniu w czasie
ci¹¿y i kontynuowa³y palenie po urodzeniu dziecka. Nie stwierdzono istotnego wp³ywu palenia papierosów przez
ojców na wskaŸniki spirometryczne ich dzieci. Stan uk³adu oddechowego “palaczy biernych” ró¿ni³ siê niekorzystnie w porównaniu do rówieœników wywodz¹cych siê z rodzin niepal¹cych. Decyduj¹cy wp³yw na niektóre niekorzystne zjawiska w stanie uk³adu oddechowego tych ch³opców mia³o palenie tytoniu przez matkê, zw³aszcza, je¿eli
matka pali³a papierosy w czasie ci¹¿y.
S³owa kluczowe: dzieci, palenie bierne, spirometria
Abstract: The aim of the study was evaluation of selected health condition parameters in children exposed to tobacco
smoke in their home environment. The study comprised 201 boys aged 12-15 years attending primary schools in
Lodz. Assessment of health condition was done with functional examination of the respiratory system. Exposition to
tobacco smoke, the so-called “passive smoking”, was determined by information obtained from questionnaires filled
in by the parents. Spirometry was done using Flowscreen spirometer from Jaeger Co. The results were shown as
percentage of predicted values. Data from questionnaires show that 75.1% (151) of boys were exposed to tobacco
smoke at home, and were thus “passive smokers”. Their parents were active smokers. Health condition of these boys
differed unfavorably from that of their counterparts from non-smoking families. Amongst passive smokers there were
significantly more cases of recurrent respiratory system infections than in boys from non-smoker’s families, respectively 42.4% and 26.0%. They had significantly lower mean values of functional lung tests such as FEV1%VC, MEF 50,
MEF 25 in comparison to children of non-smoker’s mother. Smoking in a mother, in particular during pregnancy,
affected most unfavorably health condition of these boys. Health condition of boys – passive smokers - differed
unfavorably from that of their counterparts from non-smoking families. Smoking in a mother, in particular during
pregnancy, affected the most unfavorably health condition of these boys.
Key words: children, passive smoking, spirometry
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Wstêp
W pierwszej czêœci naszej pracy przytoczyliœmy badania
epidemiologiczne, z których wynika, ¿e w Polsce od 20 lat
konsumpcja tytoniu nale¿y do najwy¿szych na œwiecie,
a wysokie odsetki ludzi pal¹cych papierosy stawiaj¹ nasz kraj
na jednym z pierwszych miejsc wœród krajów europejskich
(1). Uwa¿amy za celowe ponowne podkreœlenie, ¿e dym tytoniowy dzia³a bardzo niekorzystnie na wiele uk³adów i narz¹dów cz³owieka przyczyniaj¹c siê do powstania nowotworów, przewlek³ych chorób uk³adu kr¹¿enia i oddechowego.
I tak np. palenie tytoniu jest jedn¹ z g³ównych przyczyn przewlek³ej zaporowej choroby p³uc (COPD) u ludzi doros³ych
(2-5). Wyniki badañ czynnoœciowych p³uc u palaczy dowodz¹ powstawania pocz¹tkowo zmian obturacyjnych
i zmniejszenia przep³ywu powietrza przez tzw. drobne oskrzela, tj. o œrednicy mniejszej lub równej 2 mm. Zaburzenia te
powstaj¹ we wczesnej fazie choroby, na kilka lat przed wyst¹pieniem objawów klinicznych (5, 6). W badaniach spirometrycznych wykonanych u ludzi doros³ych stwierdza siê istotne, w porównaniu do niepal¹cych, zmniejszenie wartoœci
maksymalnych przep³ywów wydechowych (5, 7).
Obecnie uwa¿a siê, ¿e zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka stanowi nie tylko czynne palenie tytoniu, lecz tak¿e “palenie bierne” wynikaj¹ce z przebywania w œrodowisku palaczy, zw³aszcza w miejscu pracy lub we wspólnym mieszkaniu (8). Wykazano, ¿e palacz bierny wdycha 1/3 do 1/2 zawartoœci bocznego strumienia dymu tytoniowego, a stê¿enie niektórych substancji toksycznych w strumieniu bocznym (tj. dymu tytoniowego powstaj¹cego w przerwach pomiêdzy zaci¹ganiem i uwalnianego z tl¹cego siê papierosa
z pominiêciem ustnika) jest wielokrotnie wiêksze ni¿ w strumieniu g³ównym (tj. w dymie papierosowym wdychanym
przez palacza w trakcie aktywnego palenia) (9).
Znany jest szkodliwy wp³yw czynnego i biernego palenia
papierosów przez kobiety ciê¿arne na przebieg ci¹¿y, rozwój
p³odu i stan noworodka. Powik³ania wystêpuj¹ce u kobiet
pal¹cych w czasie ci¹¿y obejmuj¹: ³o¿ysko przoduj¹ce, przedwczesne oddzielenie siê ³o¿yska, krwawienie podczas ci¹¿y
i mo¿liwoœæ pêkniêcia b³on p³odowych (10). Kalinka, do g³ównych zagro¿eñ zwi¹zanych z paleniem tytoniu przez kobiety
ciê¿arne, zalicza wzrost czêstoœci wystêpowania hipotrofii
p³odu, porodu przedwczesnego oraz ma³ej masy urodzeniowej noworodka (11). Palenie papierosów przez matki w okresie ci¹¿y, jak równie¿ bierne nara¿enie na dym tytoniowy,
istotnie obni¿a mo¿liwoœci wzrostu dziecka w okresie prenatalnym (8, 12). Czynne i bierne palenie kobiety w czasie ci¹¿y
mo¿e byæ czynnikiem wyst¹pienia Zespo³u Nag³ej Œmierci
Niemowlêcia (13). Stanowi równie¿ zagro¿enie powstania
przetrwa³ego nadciœnienia p³ucnego u noworodka (14).
Ekspozycja na sk³adniki obecne w dymie tytoniowym
mo¿e wp³ywaæ na p³uca p³odu i niemowlêcia i zmieniaæ
jego strukturê podobnie, jak to siê dzieje w p³ucach pal¹cych doros³ych. Neddenrip i wsp. przebadali 31 noworodków i stwierdzili zwiêkszon¹ podatnoœæ p³uc u dzieci nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego w ¿yciu p³odowym
(15). W badaniach doœwiadczalnych na zwierzêtach wykazano, ¿e ciê¿arne szczurzyce nara¿one na dzia³anie dymu
tytoniowego w okresie ci¹¿y, rodzi³y m³ode szczury ze
zmniejszon¹ pojemnoœci¹ p³uc, mniejsz¹ liczb¹ pêcherzyków p³ucnych i mniejsz¹ d³ugoœci¹ w³ókien elastynowych
w tkance œródmi¹¿szowej p³uc (16).
Dzieci nara¿one na dzia³anie dymu tytoniowego w okresie ¿ycia wewn¹trzmacicznego s¹ najczêœciej tak¿e nara¿one na jego dzia³anie po porodzie (17). Jak podaje raport
Agencji ds. Œrodowiska Stanów Zjednoczonych, palenie
przez matkê jest zazwyczaj najwiêkszym i najwa¿niejszym
Ÿród³em nara¿enia dziecka na dym tytoniowy, ze wzglêdu
na kumulacyjny efekt ekspozycji “in utero”, a nastêpnie
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w pierwszych latach jego ¿ycia. W miarê dorastania dziecka
wzrasta wzglêdny udzia³ innych Ÿróde³ ekspozycji, w³¹czaj¹c w to nara¿enie na dzia³anie dymu tytoniowego w miejscach publicznych. Palenie tytoniu przez rodziców jest wa¿nym czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do infekcji dróg oddechowych ich dzieci w pierwszych latach ¿ycia (17).
Jak wynika z prac ró¿nych autorów, wp³yw palenia biernego na stan zdrowia dzieci powoduje: wzrost iloœci infekcji
zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, zatok, ostrych i przewlek³ych infekcji ucha œrodkowego, oskrzeli, oskrzelików, p³uc), nasilenie objawów i ciê¿koœci przebiegu istniej¹cych chorób p³uc, wystêpowanie nieswoistych objawów ze strony uk³adu oddechowego takich jak:
napady dusznoœci, obecnoœæ œwistów w klatce piersiowej,
przewlek³y kaszel, zmiany w zakresie sprawnoœci wentylacyjnej p³uc, zwiêkszenie reaktywnoœci oskrzeli i czêstoœci zaostrzeñ astmy, czego skutkiem jest wzrost liczby wizyt w szpitalu (8, 18-31).
Dzieci, które nara¿one s¹ na wdychanie dymu tytoniowego
przez kilka lat, mog¹ mieæ obni¿on¹ sprawnoœæ p³uc, mierzon¹
przy pomocy prób czynnoœciowych np. spirometrii (29, 32,
33). W przysz³oœci mo¿na u nich oczekiwaæ wzrostu czêstoœci
wystêpowania chorób uk³adu oddechowego np. przewlek³ej
obturacyjnej choroby p³uc (COPD) b¹dŸ raka p³uc (34).

Cel pracy
Pos³uguj¹c siê danymi z ankiet oraz oznaczeniem kotyniny w moczu, w pierwszej czêœci pracy wykazaliœmy, ¿e ponad 70% zbadanych przez nas ch³opców by³o nara¿onych
na wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym,
czyli zalicza³o siê do tzw. “palaczy biernych”. W tej czêœci
pracy poszukiwaliœmy zwi¹zku pomiêdzy paleniem biernym
a niektórymi wyk³adnikami ich stanu zdrowia, szczególnie
chorobami i sprawnoœci¹ uk³adu oddechowego.

Materia³
Badania przeprowadzono w latach 1997-2000. Dotyczy³y one 201 ch³opców w wieku od 12 do 15 lat, uczêszczaj¹cych do ³ódzkich szkó³ podstawowych w dzielnicach: Œródmieœcie i Ba³uty oraz w gminie Nowosolna. Do grupy A czyli
“palaczy biernych” zaliczono 151 (75,1%) ch³opców. Pozosta³ych 50 ch³opców, nie nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego, stanowi³o grupê B (24,9%).

Metody
1) Badania ankietowe.
Opracowano specjaln¹ ankietê wype³nian¹ przez rodziców ch³opców, zawieraj¹c¹ pytania dotycz¹ce palenia tytoniu przez domowników, z uwzglêdnieniem czasu trwania
na³ogu i iloœci wypalanych papierosów przez matkê (przed
i po urodzeniu dziecka), ojca i/lub ewentualnych innych
cz³onków rodziny. Niektóre dane dotycz¹ce warunków domowych oraz palenia papierosów przez rodziców dziecka
szczegó³owo omówiono w poprzedniej czêœci pracy. Obecnie wykorzystano informacje o przebiegu ci¹¿y u matki, stanie zdrowia noworodka wraz z przebytymi chorobami dziecka, szczególn¹ uwagê zwrócono na zaka¿enia dróg oddechowych w pierwszych 3 latach ¿ycia.
2) Badanie lekarskie, przedmiotowe i czynnoœciowe uk³adu oddechowego tzw. spirometria.
U wszystkich dzieci, poza szczegó³owym badaniem
przedmiotowym, wykonano spirometriê przy u¿yciu aparatu Flowscreen produkcji firmy Jaeger. Przy ocenie stanu czynnoœciowego p³uc brano pod uwagê nastêpuj¹ce parametry:
– objêtoœæ oddechow¹ (VC), natê¿on¹ objêtoœæ wydechow¹ pierwszosekundow¹ (FEV1), natê¿on¹ pojemnoœæ

Wybrane wskaŸniki stanu zdrowia...
Tabela 1. Wybrane dane dotycz¹ce ci¹¿y, stanu noworodka oraz
karmienia piersi¹.
Grupa A
Grupa B
151=100% 50=100%
D³ugoœæ trwania ci¹¿y
38,7±2,2 39,1±1,3
(w tygodniach) x±SD
Punktacja w skali Apgar (pkt) x±SD
8,8±1,1
8,9± 1,0
Œrednia urodzeniowa masa cia³a (g)
3312± 479 3341± 436
x±SD
Odsetek matek karmi¹cych piersi¹ (%)
43,7
58,0
Odsetek matek karmi¹cych piersi¹
31,8*
55,2*
d³u¿ej ni¿ 5 miesiêcy (%)
Odsetek matek które pali³y
33,8***
0***
w czasie ci¹¿y
* p < 0,05; *** p < 0,001

¿yciow¹ (FVC), maksymalny przep³yw wydechowy w 1/4
i 1/2 natê¿onego wydechu (MEF25, MEF50), szczytowy przep³yw wydechowy (PEF), wskaŸnik Tiffeanau FEV1%VC (FEV1
wyra¿ony w procentach VC).
Badania spirometryczne przeprowadzano w temperaturze pokojowej. Odbywa³y siê one zawsze w jednakowej
porze roku tj. w okresie wiosennym (w miesi¹cach kwiecieñ
– czerwiec). Przed przyst¹pieniem do pomiarów ka¿dy ch³opiec by³ szczegó³owo informowany o sposobie i celu badania, a nastêpnie odpoczywa³ przez 10 – 15 minut. Pomiary
wykonywano przynajmniej 3-krotnie, jednak¿e nie wiêcej
ni¿ 8 razy. Odnotowywano wyniki 3 poprawnie wykonanych technicznie pomiarów i zachowano je do dalszej analizy. Uzyskane wyniki przedstawiono w odsetkach wartoœci
nale¿nej (% wn). W dalszej analizie uwzglêdniano wynik,
który spe³nia³ kryteria Amerykañskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (American Thorax Society) tzw. ATS,
b¹dŸ wynik o najwy¿szej wartoœci sumy FVC i FEV1 (35,36).
3) Opracowanie i analiza statystyczna wyników.
Metody analizy statystycznej wyników przedstawiono
w czêœci pierwszej. Wyniki badañ ankietowych i spirometrycznych, uzyskanych od ch³opców zaliczonych do grupy
A (palacze bierni), porównano z wynikami ch³opców z grupy B, którzy przy analizie stanowili grupê kontroln¹.

Wyniki
1. Charakterystyka stanu zdrowia ch³opców wg informacji zawartych w ankietach
a) Dane dotycz¹ce ci¹¿y i okresu wczesnego dzieciñstwa.
Nie stwierdzono istotnych ró¿nic pomiêdzy czasem trwania ci¹¿y, stanem dziecka po porodzie mierzonym skal¹ Apgar oraz œredni¹ mas¹ urodzeniow¹ ch³opców w obu grupach.
Stwierdzono natomiast ró¿nice w czêstoœci karmienia piersi¹,
Tabela 2. Ocena stanu zdrowia ch³opców na podstawie danych
zawartych w ankietach.

Nawrotowe infekcje górnych
lub dolnych dróg
oddechowych we wczesnym
dzeciñstwie
Hospitalizacja z powodu
infekcji dróg oddechowych
w pierwszych latach ¿ycia
Infekcja dróg oddechowych
w czasie 12 miesiêcy przed
wykonaniem badañ (co
najmniej jedna)
Opieka poradni
specjalistycznych (ogólnie)
Opieka poradni
specjalistycznych takich jak:
pulmonologiczna,
laryngologiczna, alergologiczna
* p < 0,05

Grupa A
151=100%
n
%

Grupa B
50=100%
n
%

64

42,4*

13 26,0*

38

25,2

7

14,0

57

37,7

15

30,0

53

35,1

15

30,0

23

15,2

5

10,0

Tabela 3. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców nara¿onych (grupa A) i nie nara¿onych (grupa B) na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym.

VC
FVC
FEV1
FEV1%VC
PEF
MEF50
MEF25

Grupa A
n=151
x(%wn)±SD
100,8±13,0
108,9±14,4
113,4±14,5
102,1±7,6
97,3±17,2
107,1±22,9
109,4±33,9

Grupa B
n=50
x(%wn)±SD
102±11,2
107,7±13,7
115,0±15,5
105,2±8,7
98,2±20,8
113,6±24,2
114,7±27,1

a mianowicie w grupie A - 43,7% (66/151) matek karmi³o
swoje dzieci piersi¹, w tej liczbie tylko 31,8% (21/66) d³u¿ej
ni¿ 5 miesiêcy, natomiast w grupie B do karmienia piersi¹ przyznawa³o siê 58,0% (29/50) matek, w tej liczbie 55,2% (16/29)
robi³o to co najmniej 6 miesiêcy. Ró¿nica miêdzy odsetkiem
kobiet karmi¹cych piersi¹ powy¿ej 5 miesiêcy w obu grupach
by³a istotna statystycznie – p = 0,0316 (tab. 1) i wskazywa³a
na korzystn¹ przewagê dzieci z grupy B.
Stwierdzono tak¿e istotne ró¿nice w liczbie kobiet pal¹cych papierosy w czasie ci¹¿y. W grupie B ¿adna z kobiet nie
pali³a papierosów, natomiast w grupie A a¿ 51 na 151 matek
tj. 33,8% by³o palaczkami tytoniu. Stanowi³o to 25,0% matek ca³ej badanej populacji. Œredni czas palenia wynosi³ 34,5
± 8,2 tygodni (od 12 do 42 tygodni), a œrednia liczba wypalanych dziennie papierosów wynosi³a 10,1 ± 4,9 (od 3 do
20 sztuk). 44 matki poda³y, ¿e pali³y tytoñ przez ca³y okres
trwania ci¹¿y. Istotnym faktem jest to, ¿e wszystkie matki pal¹ce tytoñ w czasie ci¹¿y, kontynuowa³y swój na³óg tak¿e po
urodzeniu dziecka. Œrednia urodzeniowa masa cia³a dzieci
51 matek pal¹cych w ci¹¿y (nale¿¹cych do grupy A) by³a
istotnie mniejsza od œredniej masy urodzeniowej dzieci matek, które w ci¹¿y nie pali³y, a które wywodzi³y siê z obu grup,
i wynosi³a odpowiednio 3150,8 ± 565,5 g w stosunku do
3317,2 ± 416,5 g (p = 0,0026).
b) Dane dotycz¹ce uczêszczania do oœrodków opieki
dziennej.
W charakterystyce stanu zdrowia przeprowadzono analizê czêstoœci i d³ugoœci uczêszczania dzieci do oœrodków
opieki dziennej dla dzieci (¿³obek, przedszkole), co mog³o
mieæ wp³yw na czêstoœæ nara¿enia dziecka na dym tytoniowy w domu. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w czêstoœci
uczêszczania ch³opców z obu grup do przedszkola, natomiast w przypadku uczêszczania do ¿³obka ró¿nice by³y statystycznie znamienne (p<0,05) na korzyœæ dzieci z rodzin
niepal¹cych (grupa B). W grupie A w ¿³obku przebywa³o
17,9% (27/151), natomiast w grupie B - 48,0% (24/50) dzieci. Œredni czas pobytu wynosi³ odpowiednio 14 i 15,5 miesi¹ca. Do przedszkola uczêszcza³o natomiast 82,1% (134/
151) dzieci z grupy A i 76,0% z grupy B (41/50). Œredni czas
uczêszczania do przedszkola wynosi³ 2,6 roku.
Tabela 4. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców - dzieci matek pal¹cych i nie pal¹cych w czasie ci¹¿y.

VC
FVC
FEV1
FEV1%VC
PEF
MEF50
MEF25
*** p < 0,001

Matki nie pal¹ce
w czasie ci¹¿y
n=150
x(%wn)±SD
101,4±12,4
108,1± 13,9
114,5± 14,9
103,6± 7,7***
97,3± 17,7
111,5± 22,6***
115,5± 31,9***

Matki pal¹ce
w czasie ci¹¿y
n=51
x(%wn)±SD
99,8 ±13,1
109,9± 15,1
110,9± 12,8
99,2± 7,7***
98,3± 19,4
99,1± 20,9***
96,8± 30,0***
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Tabela 5. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców - dzieci matek pal¹cych i nie pal¹cych po okresie ci¹¿y.

VC
FVC
FEV1
FEV1%VC
PEF
MEF50
MEF25
** p < 0,01;*** p < 0,001

Matki nie pal¹ce Matki pal¹ce
n=95
n=106
x(%wn)±SD
x(%wn)±SD
100,7±11,6
101,3±13,4
107,31±13,3
109,7±14,9
114,5±14,9
112,7±14,1
104,3±7,9**
100,8±7,5**
97,9±19,6
97,2±16,7
112,8±23,1**
104,4±21,8**
119,4±30,6*** 103,0±32,2***

c) Dane dotycz¹ce zachorowalnoœci w okresie wczesnodzieciêcym (do 3 roku ¿ycia).
Na podstawie danych zawartych w ankietach dokonano
analizy zachorowañ na infekcje dróg oddechowych, a tak¿e
inne choroby wystêpuj¹ce u dziecka. Za nawrotowe uznano
infekcje wystêpuj¹ce powy¿ej 3 razy w ci¹gu roku (37).
W okresie do 3. roku ¿ycia w grupie A wystêpowa³y one
u 42,4 % (64/151) dzieci i by³ to odsetek ponad 1,5 x wy¿szy
ni¿ w grupie B, gdzie wynosi³ 26,0% (13/50); ró¿nice te by³y
istotne statystycznie (p=0,038). W ostatnich 12 miesi¹cach
poprzedzaj¹cych badanie odsetki ch³opców, którzy chorowali, by³y nieco wy¿sze w grupie “palaczy biernych” (37,0%
w stosunku do 30,0%). Równie¿ wiêcej spoœród nich by³o
objêtych opiek¹ poradni specjalistycznych, ale ró¿nice nie
by³y statystycznie znamienne (tab. 2).
2. Wyniki badañ spirometrycznych
Przy porównaniu wyników oceny czynnoœciowej p³uc,
nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie pomiêdzy
poszczególnymi parametrami badania spirometrycznego
w obu badanych grupach, aczkolwiek œrednie wartoœci liczbowe by³y nieco ni¿sze (grupa A) w grupie “palaczy biernych”, w stosunku do ch³opców, których rodzice nie palili
tytoniu (grupa B) (tab. 3).
Bardziej szczegó³owa analiza wyników w odniesieniu do
danych z wywiadów wykaza³a zale¿noœæ niektórych parametrów badania spirometrycznego ch³opców od palenia tytoniu przez matkê, zw³aszcza, je¿eli matka pali³a w czasie
ci¹¿y. Dzieci matek pal¹cych w czasie ci¹¿y mia³y znamiennie ni¿sze wartoœci FEV1%VC, MEF 50 i MEF 25 w stosunku do
dzieci nie nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego
w ¿yciu p³odowym (tab. 4).
Takie samo zjawisko stwierdzono u ch³opców w przypadku, kiedy matki pali³y papierosy po okresie ci¹¿y; wartoœci FEV1%VC, MEF 50 i MEF 25 by³y u nich równie¿ znamiennie ni¿sze ni¿ w grupie B (tab. 5). Natomiast nie wykazano,
aby palenie tytoniu przez ojców wp³ywa³o niekorzystnie na
wskaŸniki spirometryczne ch³opców.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyniki oraz wiêkszy wp³yw
palenia tytoniu przez matki na wyniki badañ spirometryczTabela 6. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców - dzieci matek nie pal¹cych tytoniu, pal¹cych poza okresem ci¹¿y oraz pal¹cych zarówno w ci¹¿y, jak i po porodzie.
Matki
nie pal¹ce
n=95
x(%wn)±SD
VC
100,6±11,6
FVC
107,3±13,3
FEV1
114,6±14,9
FEV1%VC
104,3±7,9***
PEF
97,9±19,6
MEF50
112,8±23,1**
MEF25
119,4±30,6***
** p < 0,01;*** p < 0,001
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Matki pal¹ce Matki pal¹ce w
po porodzie czasie ci¹¿y i po
porodzie
n=55
n=51
x(%wn)±SD x(%wn)±SD
102,7±13,7
99,8±13,1
109,6±14,9
109,9±15,1
114,4±15,1
110,9±12,8
102,2±7,2
99,2±7,7
96,2±13,9
98,3±19,4***
109,3±21,6
99,1±20,9**
108,7±33,3
96,8±30,0***
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Tabela 7. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców,
w zale¿noœci od palenia tytoniu przez ojca, matkê lub oboje rodziców.
Nikt w
Pali(³) tylko
Pali³a
rodzinie nie
ojciec
tylko
pali(³)
matka
n=50
n=45
n=17
x(%wn)± SD x(%wn)± SD x(%wn)± SD
VC
102±11,2 101,4±12,1 96,5±14,1
FVC
107,7±13,7 106,9±12,9 103,1±12,3
FEV1
115,0±15,5# 114,1±14,7 107,4±13,6#
FEV1%VC 105,2±6,7* 103,8±6,9 100,6±7,6*
PEF
98,2±20,8 97,6±18,5 93,2±10,6
MEF50
113,6±24,2* 113,5±21,1 104,3±25,7*
MEF25
114,7±27,1* 113,9±31,1 100,5±30,1*
* p < 0,05;#0,05<p < 0,1

Palili
oboje
rodzice
n=89
x(%wn)±SD
99,8±7,5
110,9±15,1
111,3±13,9
102,0±7,5
97,9±17,6
104,8±21,1
103,5±32,7

nych u dzieci, podzielono ch³opców na 3 grupy: 1. matka
w ogóle nie pali³a papierosów, 2. matka nie pali³a w ci¹¿y, ale
pali³a po urodzeniu dziecka, 3. matka pali³a w ci¹¿y i kontynuowa³a palenie po urodzeniu dziecka.
W porównaniu do grupy ch³opców matek niepal¹cych,
FEV1%VC, MEF50 i MEF25 by³y znamiennie ni¿sze u ch³opców, których matki by³y palaczkami tytoniu w czasie ci¹¿y
i kontynuowa³y palenie po urodzeniu dziecka. Ch³opcy matek pal¹cych dopiero po porodzie mieli równie¿ ni¿sze
wskaŸniki w stosunku do ch³opców matek niepal¹cych, ale
bez ró¿nic statystycznie znamiennych (tab. 6).
Uwzglêdniaj¹c na³óg palenia tytoniu przez matkê i przez
ojca, podzielono populacjê badanych ch³opców na 4 grupy: 1. nikt z rodziców nie pali³ papierosów, 2. pali³ tylko
ojciec, 3. pali³a tylko matka, 4. palili oboje rodzice. Œrednie
wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców, objêtych
takim podzia³em, przedstawiono w tabeli 7. U 16 ch³opców,
u których w rodzinie pali³a tylko matka, istotnie ni¿sze by³y
takie wskaŸniki spirometryczne jak: FEV1%VC, MEF50, MEF25,
podczas gdy w odniesieniu do FEV 1 ró¿nice znajdowa³y siê
na granicy istotnoœci statystycznej (tab. 7).
Wyniki badañ spirometrycznych oceniono równie¿
w zale¿noœci od poziomu kotyniny w moczu. W zale¿noœci
od wartoœci wskaŸnika kotyniny do kreatyniny (CCR), ch³opców podzielono na 3 grupy: 1. brak kotyniny w moczu,
2. kotynina w moczu obecna w stê¿eniu œwiadcz¹cym o
niskim nara¿eniu na dym tytoniowy (0< CCR 50 ng kotyniny/ mg kreatyniny), 3. kotynina w moczu obecna w stê¿eniu
œwiadcz¹cym o wysokim nara¿eniu na dym tytoniowy (CCR
>150 ng kotyniny/ mg kreatyniny) 1 . Porównanie wyników
badañ spirometrycznych dzieci, u których wykryto kotyninê
w moczu z tymi, u których kotyniny nie znaleziono, nie wykaza³o ró¿nic istotnych statystycznie (tab. 8).
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e w grupie dzieci
nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku
domowym w porównaniu z grup¹ dzieci, których rodzice
1

Szczegó³owe wyjaœnienie dotycz¹ce wartoœci wskaŸnika
CCR i niskim b¹dŸ wysokim nara¿eniu dziecka na dym tytoniowy zawarto w czêœci pierwszej niniejszej pracy.
Tabela 8. Œrednie wartoœci wskaŸników spirometrycznych ch³opców, w zale¿noœci od poziomu kotyniny w moczu.

VC
FVC
FEV1
FEV1%VC
PEF
MEF 50
MEF 25

Brak kotyniny Niskie stê¿enie Wysokie stê¿enie
w moczu
kotyniny
kotyniny
w moczu
w moczu
CCR=0
0<CCR 150
CCR>150
n=46
n=137
n=18
x(%wn)±SD x(%wn)±SD x(%wn)±SD
102,8±12,0
100,3±12,9
101,7±10,6
110,3±11,7
107,8±14,9
110,3±14,0
113,9±13,0
112,9±14,9
117,8±15,0
100,8±7,4
102,8±8,2
104,5±6,0
93,0±18,7
98,6±18,0
100,7±16,4
103,5±19,6
109,1±23,0
115,2±26,6
109,7±30,4
110,1±32,6
118,1±36,4

Wybrane wskaŸniki stanu zdrowia...
nie s¹ palaczami tytoniu, stwierdza siê istotne ró¿nice w wartoœciach niektórych wskaŸników spirometrycznych. Dotycz¹
one wskaŸników oceniaj¹cych przep³yw powietrza przez
tzw. drobne oskrzela (MEF 50, MEF 25), oraz wskaŸnika
FEV1%VC i w du¿ej mierze zale¿¹ od palenia tytoniu przez
matkê, zw³aszcza, je¿eli matka pali³a w okresie ci¹¿y. Nie
stwierdzono istotnego wp³ywu palenia papierosów przez
ojców na wskaŸniki spirometryczne ich dzieci.

Dyskusja
Na podstawie informacji zawartych w ankietach stwierdziliœmy, ¿e 75,1% ch³opców, uczniów wybranych szkó³
podstawowych w £odzi, pochodzi³o z rodzin, gdzie przynajmniej jedno z rodziców by³o palaczem tytoniu w postaci
papierosów. Niekorzystnemu wp³ywowi palenia tytoniu
przez rodziców na stan zdrowia dzieci poœwiêcono liczne
publikacje. Szczególnie podkreœla siê fakt palenia tytoniu
przez kobiety w okresie ci¹¿y (8, 38). Dzieci takich matek
maj¹ przewa¿nie ni¿sz¹ masê urodzeniow¹ (39, 40). Ponadto matki pal¹ce rzadziej karmi¹ swoje dzieci piersi¹ i wczeœniej odstawiaj¹ je od piersi (40). Znalaz³o to potwierdzenie
tak¿e w mojej pracy. Œrednia urodzeniowa masa cia³a dzieci
51 matek pal¹cych w czasie ci¹¿y (dzieci z grupy A) by³a
istotnie statystycznie mniejsza od œredniej masy cia³a dzieci
matek w ci¹¿y niepal¹cych (dzieci nale¿¹ce zarówno do
grupy A, jak i B). Ponadto badani przeze mnie ch³opcy, których matki pali³y papierosy, byli krócej karmieni piersi¹ ni¿
ich rówieœnicy, których matki nie pali³y papierosów.
Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badañ, w rodzinach palaczy papierosów 42,4% dzieci mia³o nawrotowe
infekcje uk³adu oddechowego w okresie do 3. roku ¿ycia,
natomiast w rodzinach niepal¹cych odsetek ten by³ istotnie
ni¿szy i wynosi³ 26,0%. W okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie palacze bierni równie¿ chorowali czêœciej ni¿
ich koledzy nie nara¿eni na dzia³anie dymu tytoniowego
(37,7% w stosunku do 30,0%). Kardas-Sobantka i wsp. w pracy dotycz¹cej ³ódzkich dzieci przedszkolnych, uzyska³y nieco wy¿sze wyniki. W ich badaniach, w rodzinach palaczy
tytoniu 57,0% dzieci, zaœ w rodzinach niepal¹cych 38,2%
dzieci, mia³o nawrotowe infekcje uk³adu oddechowego (41).
Problemem infekcji uk³adu oddechowego u dzieci nara¿onych na palenie bierne w œrodowisku domowym zajmowa³o siê wielu badaczy (42-45). Ogstone i wsp. objêli badaniami 1565 dzieci w Nowej Zelandii. Z 588 dzieci z rodzin
niepal¹cych 24,8% mia³o infekcje uk³adu oddechowego
w 1. roku ¿ycia. I tak, w porównaniu do dzieci z rodzin
niepal¹cych, palenie przez ojców powodowa³o wzrost ryzyka zachorowania dziecka o 43%, natomiast a¿ o 82%
w przypadku palenia przez matkê (43). Wright i wsp. zbadali
847 dzieci w Arizonie i równie¿ stwierdzili œcis³y zwi¹zek
pomiêdzy paleniem papierosów przez matkê a czêstoœci¹
zachorowania dziecka na infekcje dróg oddechowych
w okresie niemowlêcym. Ryzyko zachorowania dziecka znacz¹co wzrasta³o wraz z liczb¹ wypalanych przez matkê papierosów. Natomiast nie wykazano wiêkszego ryzyka zachorowania przez dziecko w przypadku palenia przez ojców
(45). Równie¿ prace innych autorów wskazuj¹ na to, ¿e skutki palenia biernego na wystêpowanie infekcji uk³adu oddechowego u dzieci, s¹ silniej zaznaczone w sytuacji, kiedy
papierosy pali matka ni¿ ojciec. Argument ten czêsto jest
u¿ywany na korzyœæ hipotezy o wiêkszym szkodliwym znaczeniu nara¿enia dziecka na dym tytoniowy in utero ni¿ samego biernego palenia tytoniu w ¿yciu pozap³odowym.
Warto tu przytoczyæ pracê Jêdrychowskiego, który po zbadaniu 1129 9-letnich dzieci pisze, ¿e “w wyniku palenia
przez matkê w ci¹¿y, wzmo¿ona podatnoœæ dziecka na infekcje dróg oddechowych utrzymuje siê nawet do 9. roku
¿ycia dziecka i modyfikuje skutki palenia biernego w okresie

poporodowym, a byæ mo¿e tak¿e i reakcje na inne czynniki
pochodzenia œrodowiskowego”. Z drugiej strony ten sam
autor donosi, ¿e “zwiêkszona podatnoœæ na ostre choroby
dróg oddechowych u dzieci starszych nie mo¿e byæ wy³¹cznie przypisywana ekspozycji na tytoñ w ¿yciu p³odowym” (46).
Chocia¿ przytaczane wy¿ej badania nad wp³ywem palenia tytoniu przez rodziców na stan zdrowia dzieci jednoznacznie mówi¹ o jego szkodliwoœci, to nale¿y pamiêtaæ,
¿e mog¹ byæ one obci¹¿one ró¿nymi b³êdami, szczególnie
dotycz¹cymi pomiaru ekspozycji na dym tytoniowy. W wiêkszoœci badañ pos³ugiwano siê bowiem mniej lub bardziej
rozbudowanymi kwestionariuszami, jednak¿e taka metoda
nie zawsze jest wystarczaj¹co dok³adna, co mo¿e rzutowaæ
na otrzymane wyniki.
W przeprowadzonych przez nas badaniach czynnoœciowych uk³adu oddechowego nie stwierdziliœmy istotnie mniejszych wartoœci wskaŸników spirometrycznych w grupie dzieci nara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym (grupa A), w porównaniu do dzieci z rodzin
niepal¹cych (grupa B), chocia¿ niektóre z tych wskaŸników
by³y ni¿sze. Dopiero szczegó³owe porównanie pomiarów
spirometrycznych z informacjami z badania ankietowego
wykaza³o, ¿e ujawni³y siê znamienne zale¿noœci po
uwzglêdnieniu, które z rodziców by³o palaczem czynnym.
G³ównym winowajc¹ okaza³a siê byæ matka. Podobne spostrze¿enia poczynili inni autorzy (31, 47, 48). Kauffmann
i wsp., po przebadaniu 1160 dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
stwierdzili znamiennie ni¿sze wartoœci wskaŸników spirometrycznych w grupie dzieci, których rodzice palili papierosy. Takie wskaŸniki spirometryczne jak FEV1 i MEF 25–75 by³y
u tych dzieci istotnie ni¿sze zw³aszcza wtedy, kiedy pal¹cym
rodzicem by³a matka (49).
Jak wynika z ró¿nych publikacji, a tak¿e z naszych badañ,
istotny wp³yw na wyniki badañ spirometrycznych dzieci ma
palenie tytoniu przez matki w czasie ci¹¿y (8, 38, 42). Hanrahan i wsp. donosz¹, ¿e dzieci matek pal¹cych w czasie ci¹¿y
maj¹ istotnie mniejsze wartoœci wymuszonych przep³ywów
wydechowych (FEF). Po przebadaniu 80 dzieci matek pal¹cych w czasie ci¹¿y, doszli do wniosku, ¿e nara¿enie na dym
tytoniowy w okresie ¿ycia p³odowego zmniejsza funkcje uk³adu oddechowego po urodzeniu (50). Podobne obserwacje
poczyni³ Jêdrychowski po przebadaniu 1029 dzieci w wieku
9 lat, które w okresie ¿ycia wewn¹trz³onowego by³y nara¿one
na dzia³anie dymu tytoniowego. Stwierdzi³ on u tych dzieci
istotne zmniejszenie wyk³adników badañ czynnoœciowych
p³uc (FEV1/FVC, MEF 25-75, PEF) w stosunku do populacji dzieci
matek nie pal¹cych. Autor uwa¿a, i¿ “wyniki badañ potwierdzi³y, ¿e wskaŸniki sprawnoœci wentylacyjnej p³uc u dzieci
matek, które pali³y papierosy w czasie ci¹¿y by³y istotnie ni¿sze i ¿e nie mog³o to byæ wyjaœnione ekspozycj¹ na bierne
palenie tytoniu w ¿yciu pozap³odowym” (42).
Hoo i wsp. przeprowadzili badania spirometryczne u 40
dzieci przedwczeœnie urodzonych, których matki by³y palaczkami tytoniu w czasie ci¹¿y. Stwierdzili oni istnienie
znamiennych ró¿nic pomiêdzy wynikami badañ dzieci matek pal¹cych i niepal¹cych. Wyniki ich badañ sugeruj¹, ¿e
niekorzystny wp³yw palenia na wyniki badañ czynnoœciowych uk³adu oddechowego nie ogranicza siê do ostatnich
tygodni ci¹¿y (51).
W naszej pracy na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wszystkie matki
pal¹ce papierosy w czasie ci¹¿y kontynuowa³y palenie tytoniu tak¿e po porodzie. Rzutowa³o to wyraŸnie na wyniki pomiarów spirometrycznych. Œrednie wartoœci FEV1%VC, MEF
25, MEF50 by³y istotnie ni¿sze u dzieci, których matki pali³y papierosy w okresie ci¹¿y, w stosunku do dzieci matek niepal¹cych. Nie stwierdzono natomiast istotnych ró¿nic w wynikach
badañ spirometrycznych w przypadku nara¿enia na dzia³anie dymu tytoniowego ze strony ojca, co znajduje potwierdzenie w pracach innych autorów. Cook i wsp. dokonali me-

PRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2

133

Sabanty W., Brózik H.
taanalizy prac poœwiêconych wp³ywowi palenia papierosów
przez rodziców na wskaŸniki spirometryczne ich dzieci.
W wyniku tej analizy podkreœlaj¹, ¿e wiêksze znaczenie ma
palenie przez matki, zw³aszcza, je¿eli matka by³a palaczem tytoniu w czasie ci¹¿y (47). Tylko autorzy chiñscy stwierdzili ni¿sze
wartoœci FEV1, MEF 25-75 i FEF u dzieci, których ojcowie palili papierosy. W badaniu tym nie mo¿na by³o zauwa¿yæ negatywnego
wp³ywu palenia tytoniu przez matki, poniewa¿ zwyczajowo kobiety w Chinach nie pal¹ papierosów (33). Sugeruje to, ¿e niekorzystnego wp³ywu palenia przez rodziców na czynnoœæ p³uc
dziecka nie mo¿na wi¹zaæ wy³¹cznie z matk¹. Richards i wsp.
przeprowadzili badania dzieci w wieku 16 lat zamieszka³ych w
RPA. Poza czêstszym wystêpowaniem infekcji u dzieci przed i po
2. roku ¿ycia, nisk¹ mas¹ urodzeniow¹ oraz trudnoœciami w
nauce, nie stwierdzili oni niekorzystnego wp³ywu palenia biernego na wyniki pomiarów spirometrycznych (52).
W naszych badaniach nie znaleŸliœmy zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem kotyniny w moczu a wynikami badania spirometrycznego. Wbrew oczekiwaniom, wysokim stê¿eniom
kotyniny nie towarzyszy³y ni¿sze wskaŸniki pomiarów spirometrycznych. Mo¿na to wyt³umaczyæ faktem, ¿e kotynina, jako produkt metabolizmu nikotyny, utrzymuje siê w organizmie cz³owieka krótko i mo¿e byæ wyznacznikiem wdychania dymu tytoniowego w ci¹gu ostatnich 72-94 godzin.
Inne wnioski wynikaj¹ z pracy Casale i wsp., którzy, po przebadaniu 143 dzieci w wieku 6-11 lat, stwierdzili u palaczy
biernych gorsze wyniki badañ spirometrycznych proporcjonalnie do stopnia nara¿enia na dym tytoniowy i wysokoœci
stê¿enia kotyniny w moczu (32).
W podsumowaniu nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e badania
nad wp³ywem palenia biernego w domu lub w miejscu
pracy na czynnoœæ wentylacyjn¹ p³uc mo¿e cechowaæ
pewna niedoskona³oœæ w ocenie rzeczywistego wp³ywu
tego czynnika. Trudno bowiem oddzieliæ nara¿enie na
dym tytoniowy od innych szkodliwych czynników œrodowiska np. przemys³owych, komunalnych czy komunikacyjnych, mog¹cych wp³ywaæ na wyniki pomiarów
czynnoœci p³uc.
W naszej pracy nie rozwa¿aliœmy wp³ywu w/w czynników na czynnoœæ wentylacyjn¹ p³uc. Przekracza³o to zakres
zaplanowanych badañ i nie mieœci³o siê w celu pracy. Zgodnie z za³o¿eniami uda³o nam siê wykazaæ, ¿e wœród uczniów

³ódzkich szkó³ podstawowych palenie bierne jest prawie
powszechne i nale¿y zaliczyæ do grupy zjawisk œrodowiskowych oddzia³uj¹cych niekorzystnie na ich stan zdrowia,
a zw³aszcza na ich uk³ad oddechowy.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce uwagi koñcowe i wnioski:
1. Jak wynika z ankiet, wœród badanych ch³opców uczêszczaj¹cych do ³ódzkich szkó³ podstawowych a¿ 75,1% by³o nara¿onych na wdychanie dymu tytoniowego w œrodowisku domowym i w ten sposób zalicza³o siê do tzw. “palaczy biernych”.
2. Stan zdrowia palaczy biernych pod pewnymi wzglêdami ró¿ni³ siê niekorzystnie od stanu zdrowia rówieœników
wywodz¹cych siê z rodzin, w których rodzice nie palili papierosów.
a) Wœród palaczy biernych znamiennie wiêcej ch³opców
chorowa³o na nawracaj¹ce infekcje uk³adu oddechowego
we wczesnym dzieciñstwie.
b) Stwierdzono u nich ni¿sze œrednie wartoœci takich
wskaŸników badania czynnoœciowego p³uc, jak FEV1%VC,
MEF 50, MEF 25.
3. Decyduj¹cy wp³yw na wyniki badañ spirometrycznych
mia³o palenie tytoniu przez matkê, a zw³aszcza palenie
w czasie ci¹¿y.
4. Nie stwierdzono zale¿noœci pomiêdzy stê¿eniem kotyniny w moczu badanych dzieci a wynikami badañ spirometrycznych.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji
Etycznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi nr RNN/106/
97. Ponadto od rodziców ka¿dego dziecka uzyskano pisemn¹ zgodê, po ich uprzednim pisemnym poinformowaniu o celu i zakresie badañ.
Podziêkowania: Dziêkujemy Panu profesorowi Dariuszowi Nowakowi, obecnie kierownikowi Zak³adu Fizjologii Klinicznej i Doœwiadczalnej Instytutu Fizjologii i Biochemii
Uniwersytetu Medycznego w £odzi, za wszechstronn¹ pomoc merytoryczn¹ i umo¿liwienie wykonania badañ spirometrycznych.
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