
  

İlkokul Çocuklarında Astım ve Alerjik Hastalık Semptom 

Prevelansı ve Etkileyen Faktörler 

Serap BULDUK *, M. Nihal ESİN**  

ÖZET 
Amaç: Astım ve diğer atopik hastalıklardan alerjik rinit ve egzema                                                              
çocukluk çağında görülen yaygın kronik hastalıklardır. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerjik 
Hastalıklar Çalışması (ISAAC) bu konuda yapılmış ilk çalışmadır ve farklı lumlarda kullanılmaya 
uygun standardize edilmiş bir soru formu geliştirilmiştir. Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel araştırma 
tipinde planlanmıştır. Çalışmanın amacı ilkokul çocuklarında astım, rinit ve egzema prevelansını ve 
etkileyen faktörleri belirlemektir.  

Yöntem: Bu çalışma İstanbul’da bir ilkokul da öğrenim gören, 11-15 yaş grubu 321 öğrenci ile 
yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak ISAAC Soru Formu kullanılmıştır.  

Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 13.4±0.9 bulunmuştur. %43’ü kız %57’si erkektir. Astım 
prevelansı %17.1, egzema prevelansı %4,1’dir. Çocukların %28,7 “sürekli hırıltılı solunum„ , 
%43’ü“burun tıkanıklığı„, %9’u “kaşıntılı deri döküntüleri„ yaşamıştır. Hırıltılı solunum 
semptomunu etkileyen en önemli değişken olarak düşük gelir düzeyi bulunmuştur (OR=4,95, CI=1,42-
17,42). 

Sonuç: Bu çalışma da astım, alerjik rinit ve egzema hastalıklarının semptomları yüksek olarak 
bulunmuştur. Bu çocuklar için birincil koruma programları uygulanması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Alerji, astım, çocukluk çağı, egzama, rinit 

ABSTRACT 

Prevalence of Asthma and Allergic Symptoms and Related Factors Among 

Children of Elementary School 

Objectives: Asthma and other atopic disorders allergic rhinitis and eczema are very common chronic 
illness affecting children.  The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) was 
the first study carried out worldwide using standardized questionnaires. This questionnaire was 
suitable for different geographical locations and languages. The study was wanted to be descriptive 
and cross-sectional. The aim of this study was to investigate the prevalence of asthma, rhinitis and 
eczema and related factors among children of elementary school. 

Method: The study area was on elementary school in Istanbul. The sample included 321   children 
whose were aged (11-15). Data were collected by the ISAAC questionnaire. 

Results: It was found that children mean age was 13.4±0.9. The girls were 43 %, boys were 57%. The 
prevalence of asthma was 17,1 % and the prevalence of eczema was 4,1% . A total of 92 (28,7 %) 
children had a history of “ever wheezing”, 43% of the children had “sneezing and blocked nose” and 
9% of children had “itchy rash”. High income was found to be factor with the largest impact of ever 
wheezing (OR=4,95, CI=1,42-17,42). 

Conclusion: In this study were found high prevalence symptoms of asthma, rhinitis and eczema. 
Primary prevention is necessary for these children.  
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GİRİŞ 

Astım ve diğer atopik hastalıklardan alerjik rinit ve egzema, çocuk sağlığını etkileyen yaygın sağlık 
sorunlarındandır. Bu hastalıklar gelişmiş ülkelerde Asya ve Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere göre 
daha yüksek oranda görülmektedir (Asher ve ark. 1995). Tedavide antiinflamatuar (kortikosteroidler) 
ilaçların kullanılmasına rağmen çocuklarda astım ve bununla ilgili mortalite tüm dünyada artmaktadır.  
Çocukluk çağında astımın kalıtımsal bir eğilim taşıdığı ve alerjiler ile yakın ilişkisi olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle astımla birlikte diğer alerjik kökenli hastalıklardan rinit ve egzema da 
birlikte değerlendirilir (World Allergy Organization 2004). 

Astım ve alerjik hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarının araştırılmasında öncelikle hastalıklarla 
ilgili semptom prevelansını belirleyen çalışmalara gereksinim vardır. Bunlardan biri olan “Uluslar 
arası Çocuklukta Astım ve Alerjiler Çalışması” (The International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood-ISAAC) farklı ülkelerde nüfuslar arasında karşılaştırma yapmak amacı ile geliştirilmiştir 
(Asher ve ark. 1995).  Pek çok ülkede ISAAC soru formunun kullanıldığı çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Örneğin, Danimarka ve İsrail’de ISAAC metodolojisinin kullanıldığı iki çalışmada 
“doktor tarafından tanılanmış sürekli astım” prevelansı sırasıyla %10.5 ve %13.7,  "sürekli hırıltı" 
prevelansı ise sırasıyla  %38.3 ve %23.8 olarak bildirilmiştir (Shohat ve ark. 2000; Hermann ve ark. 
2006). Brezilya’nın 20 şehrinde yürütülen bir çalışmada 6-7 yaş okul çocuklarında ve 13-14 yaş 
adölesanlarda astım prevelansı sırasıyla %24.3 ve %19.0; rino-konjuktivit prevelansı %12.6 ve %14.6; 
ve egzema prevelansı %8.2 ve %5.0 bulunmuştur (Sole ve ark. 2006). 

Bununla birlikte ISAAC metodolojisi ile ülkelerdeki astım, rinit ve egzema prevelansının zaman 
içindeki değişiminin de değerlendirildiği çalışma örnekleri bulunmaktadır. Örneğin, Brezilya’da 13-14 
yaş grubu okul çocuklarında yedi yıl ara ile yapılan bir çalışmada “astım” prevelansının değişmediği 
(% 14.9’dan % 14.7’e), bununla birlikte “son 12 ayda hırıltı” prevelansının anlamlı olarak azaldığı 
belirtilmiştir (%27.7’den %19.9’a) (Sole ve ark. 2007) . Yine Gürcistan’da 6-7 yaş okul çocuklarının 
ebeveynlerinde yapılan bir çalışmada “sürekli hırıltı”  ve “sürekli rino-konjuktivit” prevelansının yedi 
yıl sonunda değişmediği, ancak atopic egzema semptomlarında ise anlamlı bir azalmanın olduğu 
gösterilmiştir (Abramidze ve ark. 2006).   

Türkiye’de ise ISAAC metodolojisinin kullanıldığı sadece üç çalışmaya ulaşılmıştır. İstanbul’da 6-12 
yaş grubu okul çocuklarında astım prevelansını etkileyen faktörlerin zaman içindeki değişimini 
tanımlamak amacıyla yürütülen bir çalışmada 1995-2004 yıllarında “sürekli hırıltı” %15.1’den %25.3 
(OR=1.91), “son 12 ayda hırıltı” %8.2’den %11.3 (OR= 1.43), “astım” %9.8’den %17.8 (OR= 1.99)  
anlamlı olarak artmıştır (Önes ve ark. 2006). Ankara’da 9-11 yaş arası 2774 okul çocuğunda yapılan 
bir çalışmada ise sadece rinit ve ilişkili belirtiler ISAAC’le değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre, “sürekli rinit” prevelansı “%36.3’tür (Kuyucu ve ark. 2006). Düzce’de 6-16 yaş arası 
2330 çocuğun annesinden ISAAC ile toplanan verilere göre, hekim tarafından tanılanmış astım, rinit 
ve egzema” prevelansı sırasıyla %6.4, %3.4. ve %2.8’dir (Pamukçu Uyan ve ark. 2003).  

Bu bilgilerin yanı sıra, astımlı çocukların okul ve davranışsal problemler yönünden yüksek risk altında 
bir grup olduğu ve özellikle çocuğun hastalığı nedeniyle okuldan uzak kalması nedeniyle okul 
başarılarının ve sosyal ilişkilerinin azaldığı belirtilmektedir. Vila ve arkadaşları (1998) orta ve ciddi 
astım hastalığı olan çocuklarda anksiyete bozukluklarının (%36) ve ciddi affektif bozuklukların (%5) 
yüksek oranda görüldüğünü bildirmiştir. Merikallio ve arkadaşları (2005) ise astım ve astım 
semptomları olan çocukların yaşam kalitelerinin, semptomsuz çocuklara göre anlamlı olarak düşük 
olduğunu göstermiştir.  

Çocukluk çağı, alerjik hastalıkların önlenmesi, semptomların erken dönemde belirlenmesi ve tedavi 
edilmesi açısından önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamlarının büyük bölümü okul ve okul 
çevresinde geçmektedir ve okul çevresi astımlı çocuklar açısından risk yaratabilmektedir. Bu nedenle 
bu hastalıkların semptomlarının erken dönemde belirlenmesi, risklerin saptanması ve azaltılmasında 
okul sağlığı hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim okul sağlığı hizmetlerinin sunumunda rol 
alan okul hemşirelerinin alerjik hastalıkların semptomlarını belirlemeye yönelik tarama programları 
düzenlemeleri önerilmektedir (Managing asthma 2003). Bu çalışma, okul sağlığı hemşireliği  
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hizmetlerinin sürdürüldüğü bir ilkokulda 11-15 yaş grubu okul çocuklarında astım, rinit ve egzema 
semptom prevelansını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

Bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. Çocuklarda astım, rinit ve egzema semptom prevelansı nedir? 

2. Bu semptomları etkileyen faktörler nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel araştırma tipinde planlanmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini İstanbul’da bir ilköğretim okulunun 5., 6., 7., ve 8. sınıflarında  öğrenim gören 
11-15 yaş grubu 360 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin tamamının örnekleme alınması 
planlanmıştır. Ancak, 39 form eksik bilgi içermesi nedeniyle değerlendirme kapsamına alınmamıştır. 
Bu nedenle çalışmanın örneklemini 321 çocuk oluşturmuştur. Çocukların yaş ortalaması 
13.44±0.9’dur. Öğrencilerin %43’ü kız % 57’si erkektir.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri “ISAAC Soru Formu” ve “Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Formu” ile toplanmıştır. 
Form, ISAAC Yönetim Kurulu (ISAAC Steering Committee) tarafından çocuklarda astım, alerjik rinit 
ve egzema semptomlarının prevelansını ve şiddetini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. Formun 6-7 
yaş ve 13-14 yaş grubu çocuklar için geliştirilmiş iki ayrı şekli vardır. Bu çalışmada 13-14 yaş grubu 
için geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Pek çok çalışmada kullanılan form astım (8 soru), rinit (6 
soru) ve egzema (6 soru) hastalıklarının semptomları ile ilgili toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Form 
katılımcıların kendi kendilerine işaretlemelerini gerektirir.  

Çalışmaya başlamadan önce ISAAC formu bir akademisyen hemşire ve bir iç hastalıkları uzmanı 
tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Form bir İngiliz dili uzmanı tarafından geri çeviri 
tekniği ile tekrar İngilizceye çevrilmiş ve son şekli oluşturulmuştur. Kapsam geçerliğini 
değerlendirmek için 10 uzmanın görüşü alınmış ve Kapsam Geçerlik İndeksi puanı .90 olarak 
bulunmuştur (Burns ve Grove 1997). 

Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Formu, astım, rinit ve egzema hastalıklarını etkileyen; 
sosyodemografik özellikler (cinsiyet, ailenin gelir durumu) ve hastalığa ilişkin özelikler (çocuğun 
alerjileri, evde hayvan besleme, evde sigara içme, aile hastalık öyküsü ve bu hastalıklara ilişkin bilgi 
düzeyi) olmak üzere toplam 15 sorudan oluşmuştur. Bu form araştırıcılar tarafından ilgili literatür 
incelenerek geliştirilmiştir.  

Veri toplama araçları ebeveynlere yönelik hazırlanmış bir yönerge ile, öğrencilere verilmiş ve 
öğrencilerin ebeveynleri ile birlikte evlerinde cevaplandırmaları istenmiştir.  Veriler astım ve alerjik 
hastalıkların semptomlarının yaygın olarak görüldüğü Ocak-Mart 2007 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Etik Konular 

Veri toplamadan önce formun kullanımı için ISAAC Yönetim Kurulu’ndan (M.I. Asher), uygulamanın 
yapılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminden yazılı izin alınmıştır. Öğrencilere 
çalışma ile ilgili sözel açıklama yapılmış ve ebeveynlerinden yazılı onay alınmıştır.   

Verilerin Değerlendirilmesi 

İstatistiksel analiz SPSS 11.5 paket programı ile değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı özellikler için sayı, 
yüzdelik; semptomlarla ilişkili faktörlerin incelenmesinde ki-kare ve logistik regresyon analizi 
kullanılmıştır.  İstatistiksel anlamlılık için p değeri <0.05 olarak kabul edilmiştir.  
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BULGULAR 

Çocukların tanıtıcı özellikleri ile ilgili bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 
13.44±0.9’dur (en az-en çok = 11-15). Çoğunluğu erkektir (%57). Ailelerin yaklaşık yarısı orta gelir 
düzeyindedir. Çocuklarda en çok alerji yaratan ilk üç durum sırasıyla tebeşir (%29,6), ev tozları 
(%20,9) ve polenlerdir (%19,3). Alerjilerin en çok oluştuğu ortam açık alan olarak bildirilmiştir 
(%30,4). Alerji nedeniyle doktora gitme oranı %25,9, ilaç kullanma oranı %8,4 olarak bulunmuştur. 
Evde hayvan (kedi, köpek) besleme oranı %16,7’dir. Büyük çoğunluğu (%60) evde sigara içildiğini 
belirtmiştir. Anne, baba ve kardeşlerde astım öyküsü %5,6, rinit öyküsü %4,4, egzema öyküsü %7,5 
olarak bildirilmiştir. Çocukların %19,6’sı astım, %6,9’u rinit, %15.1’i egzema hakkında bilgisinin 
olduğunu ifade etmiştir.  

Tablo1. Çocukların Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=321) 

Özellikler n % 

Yaş (Ort+SS) 13.44±0.9 

Cinsiyet   

Kız 138 43 

Erkek 183 57 

Gelir   

Kötü 30 9,3 

Orta 158 49,2 

İyi 133 41,1 

Alerji durumu   

Ev tozu 67 20,9 

Hayvan tüyleri 15 4,7 

Polen 62 19,3 

Çiçek tozları 46 14,3 

Tebeşir 95 29,6 

Çimen 11 3,4 

Alerji nedeniyle doktora gidenler 83 25,9 

Alerjilerin oluştuğu ortamlar:   

Okul 78 24,5 

Ev 36 11,3 
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Açık alan 96 30,4 

Alerji nedeniyle ilaç kullananlar 27 8,4 

Evde hayvan besleyenler 53 16,7 

Evde sigara içenler 190 60,1 

Ailede astım öyküsü olanlar 18 5,6 

Ailede rinit öyküsü olanlar 14 4,4 

Ailede egzema öyküsü olanlar 24 7,5 

Astım bilgisi olanlar 63 19,6 

Rinit bilgisi olanlar 22 6,9 

Egzema bilgisi olanlar 48 15,1 

Çocuklarda astım, rinit, egzema ve ilişkili semptomların prevelansı ile ilgili bulgular Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Öğrencilerin %17,1’i doktor tarafından astım tanısı almıştır. Astımla ilişki belirtilerden 
prevelansı en sık olan üç semptom sırasıyla, “son 12 ay içinde kuru öksürük” (%46,1), “sürekli hırıltı 
ya da göğüste sıkışma” (%28,7) ve “son 12 ay içinde hırıltı ya da göğüste sıkışma” (%21,8) dır. Daha 
önce hırıltı ya da göğüste sıkışma yaşayanların %65,4’ü bu şikayeti son 12 ayda 1-3 defa yaşadığını 
belirtmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu son 12 ayda bu şikâyetler nedeniyle uykusunun 
bölünmediğini ifade etmiştir (%85).  

Öğrencilerin %43’ünün Soğuk algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan kaynaklanmayan; “burun 
tıkanıklığı, burun akması ve hapşırma”  ve %64,3’ünün “yüksek ateş” şikâyeti vardır. Bu şikâyetleri 
deneyimleyen öğrencilerin %83,3’ü son 12 ayda bu şikâyetleri yaşadığını, %64,3’ü bu şikâyetlerle 
birlikte göz yaşarması olduğunu bildirmiştir. Burun tıkanıklığı, burun akması ve hapşırma şikâyeti 
olan öğrencilerin yıl içinde şikâyetlerinin en yoğun olduğu ilk üç ay sırasıyla Mart, Şubat ve Ocak’tır 
(%39,6, %50,5 ve %53,2). Öğrencilerin %68’i bu şikâyetlerin günlük aktivitelerini az derecede 
etkilediğini belirtmiştir.  

Öğrencilerin %4,1’i egzema tanısı almıştır. Çocukların %9’unun son altı ayda “kaşıntılı deri 
döküntüsü” ve %9.3’ünün son 12 ayda “kaşıntılı deri döküntüsü” şikayeti olmuştur. Bu şikâyetleri 
ifade edenlerin %21,2’si “dirsek kıvrımları, bileğin ön yüzü, topuk altı, boyun, kulak, göz çevresinde 
kaşıntılı deri döküntüleri” yaşadığını belirtmiştir. Yaklaşık %63’ü son 12 ay içerisinde bu kaşıntılı 
durumlar nedeniyle uykusundan uyanma şikayeti yaşamadığını bildirmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Çocuklarda astım, rinit ve egzema ile ilişkili semptomların prevelansı (N=321) 

Astım, rinit ve egzema ile ilişkili semptomlar n (%) 

Astım ve İlişkili Semptomlar   

Daha önce hırıltılı solunum ya da göğüste sıkışma olan  92 (28,7) 

Son 12 ay içinde hırıltılı solunum ya da göğüste sıkışma olan  70 (21, 8) 
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Son 12 ay içinde hırıltılı solunum yaşama sıklığı 

Hiç    
1-3   
4-12   
12’den fazla  

 

8 (10,3) 
51 (65,4) 
13 (16,7) 

6 (7,7) 

Son 12 ay içinde hırıltılı solunum nedeniyle uyku bölünmesi sıklığı 

Hiç     

Haftada 1’den az  

1’den fazla 

 

63 (85,1) 

9 (12,2) 

2 (2,7) 

Son 12 ay içinde hırıltılı solunum nedeniyle konuşması engellenen 9 (2,8) 

Doktor tarafından belirlenmiş astım hastalığı olan 55 (17,1) 

Son 12 aydır egzersiz sırasında hırıltılı solunumu olan 64 (19,9) 

Son 12 ay içinde soğuk algınlığı, grip vb. hastalıklardan farklı olarak geceleri kuru 
kuru öksüren 

148 (46,1) 

Rinit ve İlişkili Semptomlar  

Soğuk algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan kaynaklanmayan; 

Burun tıkanıklığı, burun akması ve hapşırma şikâyetleri olan 

 

138 (43) 

Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akması veya hapşırma şikâyetleri olan 119 (83,3) 

Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akması veya hapşırma gibi şikâyetleri 
sırasında göz yaşarması olan 

81 (64,3) 

Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akması veya hapşırma gibi şikâyetlerin 
yoğun olarak yaşandığı aylar 

Ocak 

Şubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık 

 

 

59 (53,2) 

56 (50,5) 

44 (39,6) 

11 (9,9) 

10 (9) 

17 (15,3) 

7 (6,3) 

3 (2,7) 

8 (7,2) 

12 (10,8) 

18 (16,2) 

40 (36) 
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Son 12 ayda burun burun tıkanıklığı, burun akması veya hapşırma gibi şikayetleri 
nedeniyle günlük aktiviteleri etkilenen 

Hiç   

Az   

Çok  

Çok fazla  

 

 

19 (15,7) 

82 (67,8) 

16 (13,2) 

4 (3,3) 

Ateşi olan 205 (63,9) 

Egzema ve İlişkili Semptomlar  

Son 6 ayda vücudunuzda kaşıntılı deri döküntüleri olan  29 (9) 

Son 12 ayda vücudunuzda kaşıntılı deri döküntüleri olan  30 (9,3) 

Dirsek kıvrımları, bileğin ön yüzü, topuk altı, boyun, kulak, göz çevrenizde 
kaşıntılı deri döküntüleri olan                                                           

7 (21.2) 

Son 12 ay içerisinde bu deri döküntülerinin rengi koyulaşan 4 (12.1) 

Son 12 ay içerisinde bu kaşıntılı durumlar nedeniyle uykunuzdan uyanan 

Son 12 ayda hiç olmadı  

Haftada gecede 1’den az  

Haftada gecede 1’den fazla  

 

19 (63.3) 

9 (30) 

2 (6.7) 

Doktor tarafından belirlenmiş egzema hastalığı olan 13 (4.1) 

Tüm astım semptomları içinde en önemlilerden biri olarak kabul edilen “sürekli hırıltı ya da göğüste 
sıkışma” semptomunu etkileyen en önemli etkenleri belirlemek amacıyla logistik regresyon analizi 
yapılmıştır (Tablo 3). Modele alınan değişkenler içinde, sürekli hırıltı şikayeti erkeklerde kızlara göre 
2,7 kat (OR=2.72, CI=1.59-4,65), iyi düzeyde geliri olanlarla yüksek geliri olanlara göre 4,9 kat fazla 
(OR=4,95, CI=1,42-17,42), evinde sigara içilenlerde 1,9 kat (OR=1,92, CI=1,07-3,44) fazladır (Tablo 
3). 

Tablo 3. Logistik regresyon: Sürekli hırıltı yaşamayı etkileyen belirleyici değişkenler 

 

Değişkenler 

Sürekli hırıltı 
yaşayan 

% 

Sürekli hırıltı 
yaşamayan 

% 

 

OR (%95 CI) 

 

p 

Cinsiyet 

Kız (n=138) 

Erkek (n=183) 

 

63 

77,6 

 

37 

22,4 

 

2.72 (1.59-4.65)  

1 (referans) 

 

0.000 

Gelir 

Düşük ve Orta (n=163) 

İyi (n=158) 

 

23,9 

33,5 

 

76,1 

66,5 

 

4.95 (1.42-17.42) 
1 (referans) 

 

0.012 
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Evde hayvan besleme 

Evet (n=53) 

Hayır (n=268) 

 

32,1 

28 

 

67,9 

72 

 

1,03 (0,49-2,14) 

1(referans) 

 

0,944 

Evde sigara içimi 

Evet (n=190) 

Hayır (n=131) 

 

34,2 

20,6 

 

65,8 

79,4 

 

1,92 (1,07-3,44) 

1 (referans) 

 

0,028 

Ailede astım öyküsü 

Var (n=18) 

Yok (n=303) 

 

38,9 

28,1 

 

61,1 

71,9 

 

0,45 (0,15-1,35) 

1 (referans) 

 

0,156 

TARTIŞMA 

Astım çocuklarda en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. 
Çocukluk çağı astımı genellikle diğer alerjik hastalıklarla birlikte görülmektedir. Çevresel etkenler 
hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Sık ortaya çıkan hırıltılı solunum en önemli 
belirleyici semptomlardan biridir ve tıbbi açıdan değerlendirilmeyi gerektirir. Hastalığın 
semptomlarının erken dönemde belirlenmesi, tedavi edilmesi ve çocuğun alerjenlerden uzak tutulması 
hastalığın yönetimi açısından önemlidir (World Allergy Organization 2004). 

Çocukluk çağı astım semptomlarının erken dönemde belirlenmesine olanak sağlayan ve uluslar arası 
kabul görmüş bir yöntem olan ISAAC ile veri toplanan bu çalışmada astım prevelansı %17,1 olarak 
bulunmuştur. Bu veri güvenilir olması için çocukların ebeveynlerinden alınmıştır ve ebeveynlerin 
“spastik bronşit” ve “alerjik bronşit” ifadeleri de astım tanısı kapsamında değerlendirilmiştir. 
Literatürde spastik bronşit ve alerjik bronşitinde astım hastalığı olarak değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Pamukçu Uyan ve ark. 2003). Farklı toplumlarda 5–14 yaş grubu çocuklarda yapılan 
çalışmalarda ise astım prevelansı %10,5–24,3 arasında gösterilmiştir (Shohat ve ark. 2000; Hermann 
ve ark. 2006, Abramidze ve ark. 2006; Sole ve ark. 2007). Pamukçu Uyan ve arkadaşları (2003) 
çalışmasında Düzce’de okul çocuklarında astım prevelansını %6,4 olarak bildirirken, İstanbul’da 
yapılan başka bir çalışmada ise bizim çalışmamıza benzer şekilde %17,8 olarak bildirilmiştir (Önes ve 
ark., 2006). Türkiye pek çok coğrafi bölgesi olan geniş bir ülkedir ve bölgesel olarak iklim, hava 
kirliliği ve alerjenlere maruz kalma durumu değişkenlik göstermektedir. Nitekim İstanbul farklı iklim 
koşullarının, hava kirliliğinin ve farklı alerjenlere maruziyetin en yoğun yaşandığı şehirdir. Bu nedenle 
astım prevelansının diğer illerden yüksek olması beklenen bir durumdur. 

Bu çalışmada astım dışında, diğer alerjik kökenli hastalıklardan rinit ve egzema semptomları da 
değerlendirilmiştir. Buna göre “sürekli burun tıkanıklığı, akması ve hapşırma” şikâyeti olan çocukların 
oranı %43’tür. Beklenildiği gibi şikâyetlerin en çok ortaya çıktığı aylar Ocak, Şubat ve Mart olarak 
belirtilmiştir. Brezilya’da yapılan bir çalışmada rinit prevelansı 6–7 yaş okul çocuklarda %12,6 ve 13–
14 yaş adölesanlarda %14,6 olarak bulunurken, Türkiye’de Ankara’da yapılan bir çalışmada, “sürekli 
rinit” yaygınlığı bizim çalışmamıza göre daha yüksek bir oranda (%36,3) bulunmuştur (Kuyucu ve 
ark. 2006).  

Çalışmamızda çocuklarda doktor tarafından tanılanmış egzema oranı %4,1 olarak bulunmuştur. 
Egzemanın en önemli semptomlarından biri olan “son altı ayda kaşıntılı deri döküntüsü” %9 olarak 
bulunmuştur. Brezilya’da yapılan çalışmada çocuk ve adölesanlarda egzema prevelansı sırasıyla %8,2 
ve %5,0 gösterilmiştir (Sole ve ark. 2006). Türkiye’de yapılan benzer bir çalışmada ise bizim çalışma 
sonucumuzdan düşük olarak egzema prevelansı %2,8 olarak belirtilmiştir(Pamukçu Uyan ve ark. 
2003). 

Bu çalışmada, astım semptomları içinde en önemli olarak tanımlanan (Nystad ve ark. 1999) “sürekli 
hırıltı solunum” %28,7 olarak bulunurken, bu semptomun sıklığı son bir yılda 1–3 kez olarak 
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bulunmuştur (%65,4). Danimarka ve İsrail’de çocuklarda yapılan çalışmalarda “sürekli hırıltı 
solunum” prevelansı %38,3 ve %23,8 olarak bildirilmiştir. Önes ve arkadaşları (2006) çalışmasında, 
İstanbul’da okul çocuklarında 9 yıl içinde “sürekli hırıltı” prevelansının %15,1’den %25,3’e arttığı 
gösterilmiştir. Çalışmamızda, sürekli hırıltılı solunum semptomunu etkileyen belirleyici değişkenler 
olarak; cinsiyet, gelir ve evde sigara içimi bulunmuştur (Tablo 3). Erkek çocuklarda “sürekli hırıltı” 
oranı kızlara göre 2,7 kat fazla olarak bulunmuştur. Sole ve arkadaşları (1999) çalışmasında 
Brezilya’da okul çocuklarında astım yaygınlığı ve sürekli hırıltı yaygınlığı 6 - 7 yaş erkek çocuklarda 
kızlara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken, 13 - 14 yaş erkek ve kız çocuklar arasında fark 
bulunmamıştır. Pamukçu Uyan ve arkadaşları (2003) çalışmasında da astım yaygınlığı erkeklerde 
kızlara göre 1,4 kat fazladır. Shohat ve arkadaşları (2000) astım yaygınlığını erkeklerde anlamlı olarak 
yüksek gösterirken, farklı olarak astım semptomlarının kızlarda anlamlı olarak yüksek olduğuna işaret 
etmiştir. Hermann ve arkadaşları (2006) ise, “sürekli hırıltı”nın erkeklerde 1,6 kat,  düşük eğitim 
düzeyindeki ebeveynlerin çocuklarında 1,3 kat fazla olduğunu göstermiştir.   

Bu çalışmada sürekli hırıltıyı etkileyen diğer belirleyici değişken olarak, evde sigara içimi 
gösterilmiştir. Evinde sigara içilen çocuklarda bu şikâyetin görülme oranı içilmeyenlere göre 1,9 kat 
fazladır. Benzer şekilde Hermann ve arkadaşları (2006) annesi sigara içen çocuklarda sürekli hırıltının 
1,7 kat fazla görüldüğünü belirtmiştir.  

KULLANIM ALANI 

İstanbul’da bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 11-15 yaş grubu çocuklarda astım, rinit ve egzema 
semptomlarının prevelansını belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmanın sonuçları; araştırma grubunda 
astım, rinit ve egzema prevelansının oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Çalışmada ayrıca bu 
hastalıkların semptomlarının ortaya çıkmasını artıran pek çok etkende tanımlandı. Erkek çocuklarda, 
düşük gelirli çocuklarda ve evinde sigara içilen çocuklarda “sürekli hırıltı” anlamlı olarak yüksek 
bulundu. Okul sağlığı hemşireliği hizmetlerinin sürdürüldüğü bir okulda yapılan bu çalışma, doktor 
tarafından tanı almamış ancak astım ve diğer alerjik semptomları gösteren çocukların belirlenmesine 
olanak sağladı. Bu çalışmanın sonuçları bu çocuklar için geliştirilecek birincil koruma programlarının 
planlamasında kullanıla bilinir. Ayrıca bu hastalıkların semptomlarının belirlenmesinde kullanılan ve 
uluslar arası kabul görmüş bir veri toplama aracının da okul sağlığı hemşirelerine tanıtılmasına olanak 
sağladı. Ancak çalışmanın benzer çalışmalara göre örneklem sayısının az olması, sadece tek bir 
okuldan örnekleme ulaşılmış olması çalışmanın sınırlılığı olarak değerlendirilmelidir.  
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