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Tyrimo tikslas – nustatyti kietųjų dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo maţesnis nei 10 µm, keliamą bronchito riziką iki 5 metų amţiaus vaikams, 

gyvenantiems ir lankantiems darţelius Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose. 

Buvo atliktas atvejis – kontrolė tyrimas, kuris apėmė Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose, arčiausiai oro kokybės tyrimų stotelių, esančius keturis 

lopšelius – darţelius. Duomenys apie vaikų sergamumą bronchitu bei ryšį iškreipiančius veiksnius buvo surinkti naudojant standartizuotą klausimyną. 
Suskaičiavome vaikų iki 5 metų amţiaus, gyvenančių Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose bei lankančių pasirinktus lopšelius – darţelius, paplitimo 

rodiklį. Siekiant įvertinti veiksnių, didinančių riziką susirgti bronchitu, įtaką buvo taikomas daugiaveiksnės logistinės regresijos modelis ir suskaičiuotas 

standartizuotas galimybių santykis. Tyrimų rezultatai parodė, kad vaikams, gyvenantiems ir lankantiems darţelius Petrašiūnų mikrorajone, tikimybė 
susirgti bronchitu buvo 2,905 karto (95% PI 1,789–4,716) didesnė, lyginant su Dainavos mikrorajonu. 

 Kietosios dalelės, poveikis, bronchitas, vaikai 

 

Įvadas 

 

Kietosios dalelės yra viena iš didţiausių oro kokybės 

problemų pasaulyje (Han and Naeher, 2006;  Chen et. al, 

1999). Jos į atmosferą patenka iš pirminių ir antrinių 

šaltinių. Pirminiai taršos šaltiniai gali būti ir gamtiniai, ir 

antropogeniniai. Iš pirminių taršos šaltinių kietosios dalelės 

tiesiogiai patenka į atmosferą. Antriniai taršos šaltiniai – 

tai azoto, sieros ir lakių organinių junginių reakcijos, dėl 

kurių atmosferoje ir gali susidaryti pavojingi aerozoliniai 

junginiai (Levy et. al., 2002).  Šie aerozoliniai junginiai, 

priklausomai nuo dydţio ir meteorologinių sąlygų, gali 

ilgai išsilaikyti atmosferoje (Baltrėnas ir kt., 2008). 

Stambesnės dalelės yra daug stipriau veikiamos sunkio 

jėgos, todėl greičiau nusėda ir trumpiau išlieka aplinkos 

ore. Ir atvirkščiai, kuo smulkesnės dalelės, tuo jos ilgiau 

išlieka atmosferoje (Matuliauskaitė, 2009). Pakildamos į 

aukštesnius atmosferos sluoksnius kietosios dalelės ir 

aerozoliai tolimomis uţteršto oro pernašomis lemia ir kitų 

valstybių aplinkos oro kokybę. Tuo tarpu stambesnių 

kietųjų dalelių didţiausia koncentracija išlieka prie pat 

taršos šaltinių (Denafas, 2000). Smulkiosios kietosios 

dalelės yra kenksmingos ne tik dėl jų ilgo išlikimo 

atmosferoje, bet ir dėl to, kad patenka į kvėpavimo 

sistemą. Patekusios į kvėpavimo sistemą, jos gali pernešti 

virusus, bakterijas, kancerogenines ir kitas pavojingas 

medţiagas. Nuolatos kvėpuojant uţterštu oru, galima 

susirgti kvėpavimo sistemos ligomis (Andrejevaitė ir kt., 

2009). 

Vis daugiau epidemiologinių tyrimų patvirtina 

ilgalaikį neigiamą kietųjų dalelių poveikį sveikatai bei 

rizikos susirgti kvėpavimo sistemos ligomis tiesioginę 

priklausomybę nuo kietųjų dalelių koncentracijos.  Tai yra, 

didėjant šio teršalo koncentracijai, didėja ir rizika susirgti 

minėtomis ligomis  (Avol et al., 2001; Bayer-Oglesby et 

al., 2005;  Barnett et al., 2005; Bennett et al., 2004). 

Pasaulio Sveikatos Organizacija didelį dėmesį 

atkreipia į vaikus, iki penkerių metų amţiaus, nes jie yra 

ypač jautrūs oro teršalams. Taip yra dėl to, kad šių vaikų 

kvėpavimo sistema nėra iki galo susiformavusi, jų 

kvėpavimo daţnis yra didesnis ir todėl jie santykinai 

daugiau įkvepia uţteršto oro nei suaugęs ţmogus. Minėti 

veiksniai turi įtakos didesniam vaikų sergamumui 

kvėpavimo sistemos ligomis 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index

.html). 

Tyrimo tikslas – nustatyti kietųjų dalelių, kurių 

aerodinaminis skersmuo maţesnis nei 10 µm, keliamą 

bronchito riziką  iki 5 metų amţiaus vaikams, 

gyvenantiems ir lankantiems darţelius Dainavos ir 

Petrašiūnų mikrorajonuose. 

 

Tyrimų metodika 

 

Buvo atliktas atvejis – kontrolė tyrimas, kuris apėmė 

Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose arčiausiai oro 

kokybės tyrimų stotelių esančius keturis lopšelius – 

darţelius (1 pav.). Dviejuose mikrorajonuose pasirinkome 

po du lopšelius – darţelius ir apklausėme visus šiuose 

darţeliuose lankančių iki 5 metų amţiaus vaikų tėvelius.  
Vaikai, sirgę bronchitu, sudarė atvejų grupę (202 

vaikai). Kontrolinę grupę sudarė to paties amţiaus vaikai, 

gyvenantys ir lankantys tuos pačius darţelius Petrašiūnų ir 

Dainavos mikrorajone, tačiau nesirgę bronchitu. 

Kontrolinėje grupėje buvo 138 vaikai.  
Apklausos metu buvo išdalintos anketos visiems 

tėvams, kurių vaikai buvo iki pasirinkto amţiaus. Į anketas 

buvo įtraukti ryšį iškreipiantys veiksniai: vaiko lytis,  

intensyvus eismas prie namų, rūko bent vienas iš tėvų,  

rūko bendro naudojimo patalpose,  patalpų vėdinimo 

daţnumas, vitamino D trūkumas, geleţies trūkumas,  

kiliminės dangos namuose, kitos kvėpavimo sistemos 

ligos. 

Paplitimo rodiklis buvo skaičiuotas vaikams, kurie 

buvo iki 5 metų amţiaus, lankantiems lopšelius – darţelius 

ir gyvenantiems Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose. 

Šis rodiklis skaičiuojamas 100- ui ţmonių. Paplitimo 

rodiklis skaičiuojamas pagal formulę (Cicėnienė ir kiti, 

2010): 

 

P = (a/a+b)*100,                           (1) 

čia a – asmenų, sergančių tam tikra liga, skaičius tam tikru 

laikotarpiu; 

a+ b – rizikos populiacijos narių skaičius tam tikru 

laikotarpiu.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html
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1 pav. Lopšelių – darţelių ir oro kokybės tyrimų stočių išsidėstymas Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose. 
Fig. 1. Distribution of kindergartens and air quality monitoring stations in Dainava and Petrašiūnai 

 

Oro taršos kietosiomis dalelėmis ir kitų nagrinėjamų 

rizikos veiksnių dydţiui nustatyti naudojamas atvejis – 

kontrolė tyrimas ir buvo apskaičiuotas šansų santykis. 

Galimybių santykis nusako tikimybę susirgti bronchitu 

veikiant nagrinėjamiems rizikos veiksniams. Galimybių 

santykis skaičiuojamas pagal formulę (Graţulevičienė, 

2002): 

 

GS =(a/c)/(b/d)= ad/bc,                      (2)      

čia a – veiksnio veikiami sergantys asmenys; 

b – veiksnio neveikiami sergantys asmenys; 

c – veiksnio veikiami sveiki asmenys; 

d – veiksnio neveikiami sveiki asmenys. 

 

Siekiant įvertinti veiksnių, didinančių riziką susirgti 

bronchitu, įtaką buvo taikomas daugiaveiksnės logistinės 

regresijos modelis ir suskaičiuotas standartizuotas 

galimybių santykis. Į daugiaveiksnės logistinės regresijos 

modelį buvo įtraukti ryšį iškreipiantieji veiksniai, turintys 

reikšmingos įtakos bronchito rizikai: bent vieno iš tėvų 

rūkymas, rūkymas bendro naudojimo patalpose ir vitamino 

D trūkumas. Galimybių santykis ir standartizuotas 

galimybių santykis suskaičiuoti su SPSS Statistics 17.0 

paketu. Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonų oro taršai 

kietosiomis dalelėmis įvertinti buvo naudoti oro kokybės 

stočių matavimų duomenys, kurie buvo gauti iš Aplinkos 

apsaugos agentūros. Pagal šiuos duomenis buvo 

suskaičiuota 5 metų vidutinė metinė kietųjų dalelių 

koncentracija. Kietųjų dalelių vidutinės koncentracijos 

palyginimui naudojome STATISTICA 7.0 paketą. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Siekiant įvertinti kietųjų dalelių poveikį vaikams, iki 

penkių metų amţiaus, bronchito rizikai, suskaičiavome 5 

metų vidutinę kietųjų dalelių koncentraciją Dainavos ir 

Petrašiūnų mikrorajonuose. Vidutinė metinė kietųjų dalelių 

koncentracija Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose nuo 

2007 iki 2011 metų pateikta 2 paveiksle. Iš paveiksle 

pateiktų duomenų matyti, kad 2007 vidutinė metinė šio 

teršalo koncentracija tiek Dainavoje, tiek ir Petrašiūnuose 

buvo apie 30 µg/m
3
. Per penkis tirtus metus kietųjų dalelių 

koncentracija buvo maţiausia 2008 metais. Dainavoje šio 

oro teršalo koncentracija buvo apie 26 µg/m
3
, 

Petrašiūnuose - 24 µg/m
3
. Nuo 2008 metų kietųjų dalelių 

vidutinė metinė koncentracija palaipsniui didėjo. 2010 ir 

2011 metais didţiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių 

koncentracija buvo apskaičiuota Petrašiūnų mikrorajone ir 

siekė 33 µg/m
3
, o Dainavos mikrorajone vidutinė metinė 

koncentracija buvo -  28 µg/m
3
. 

Galime daryti išvadą, kad nuo 2008 iki 2011 metų 

Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose stebima kietųjų 

dalelių vidutinės metinės koncentracijos didėjimo 

tendencija. Taip pat svarbu paminėti, kad per tiriamą 

laikotarpį (2007–2011 metais) nebuvo viršyta vidutinės 

metinės koncentracijos ribinė vertė, kuri yra 40 µg/m
3
. 

Buvo paskaičiuotas iki 5 metų amţiaus vaikų, kurie 

per tiriamąjį laikotarpį sirgo bronchitu, lankė pasirinktus 

lopšelius – darţelius bei gyveno Dainavos ir Petrašiūnų 

mikrorajonuose, bronchito paplitimo rodiklis. Bronchito 

paplitimo rodiklis pateiktas 1 lentelėje. 
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2 pav. Vidutinė 2007 – 2011 metų kietųjų dalelių koncentracija Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose (duomenys iš Aplinkos Apsaugos Agentūros). 

Fig. 2. Average annual concentration of particulate matter in 2007 - 2011 years (data from the Environmental Protection Agency)

 
1 lentelė. Bronchito paplitimas (%) tarp iki 5 metų amţiaus vaikų Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose 

Table 1. The prevalence of bronchitis in children under 5 years old in Dainava and Petrašiūnai 

 

Mikrorajonai 

Districts 
Atvejai 

 Cases 
Rizikos populiacija 

Populations at risk 
Paplitimas (%) 

Prevalence (%) 
Dainava 76 156 49 

Petrašiūnai 124 179 69 
 

Tyrimų rezultatai parodė, kad daugiausia bronchito 

atvejų tarp iki 5 metų amţiaus vaikų buvo Petrašiūnų 

mikrorajone 69 % ir tai sudarė 124  atvejus. O Dainavoje 

bronchito atvejų paplitimas tarp iki 5 metų amţiaus vaikų 

buvo 49 % ir tai sudarė 76  atvejus. 

Kontroliuojant ryšį iškreipiančių veiksnių įtaką, buvo 

atlikta daugiaveiksmė analizė. Į daugiaveiksmės logistinės 

regresijos modelį buvo įtraukti bronchito riziką 

reikšmingai įtakojantys veiksniai: vieno iš tėvų rūkymas, 

rūkymas bendro naudojimo patalpose ir vitamino D 

trūkumas (2 lentelė).  

Įvertinus ryšį iškreipiančiųjų veiksnių įtaką, nustatyta, 

kad vaikams, gyvenantiems ir lankantiems darţelius 

Petrašiūnų mikrorajone, tikimybė susirgti bronchitu buvo 

2,905 karto (95% PI 1,789–4,716) didesnė, lyginant su 

Dainavos mikrorajonu. 

 
2 lentelė.  Bronchito atvejų ir kontrolės pasiskirstymas Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose bei galimybių santykiai su 95% pasikliautiniais 

intervalais 
Table 2. Distribution of bronchitis  cases and control, odd ratio (OR) and 95 % confidence interval (CI) in Dainava and Petrašiūnai 

 

Mikrorajonai 

Districts 

Atvejai 

 Cases 
Kontrolė 

Controls 
Galimybių santykis 

(95 % PI) 

Crude OR (95 % CI) 

Standartizuotas galimybių 

santykis*  (95 % PI) 

Adjusted  OR (95 % CI) 
N % N % 

Dainava 41 26 36 20 1 1 
Petrašiūnai 66 37 24 13 2,25 (1,762 - 2,762) 2,905 (1,789- 4,716) 

Pastaba: * standartizuota: bent vieno iš tėvų rūkymas, rūkymas bendro naudojimo patalpose, vitamino D trūkumas 

Note:* adjusted for: even one of parent smoking, smoking in common areas, lack of vitamin D 

 

Išvados 

 

1. Vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

buvo didţiausia 2010 ir 2011 metais Petrašiūnuose ir siekė 

33 µg/m
3
. 

2. Petrašiūnų mikrorajone bronchito paplitimas tarp 

iki 5 metų amţiaus vaikų buvo 69 %, o Dainavos 

mikrorajone – 49%. 

3. Įvertinus ryšį iškreipiančiuosius veiksnius buvo 

nustatyta, kad vaikams, gyvenantiems ir lankantiems 

darţelius Petrašiūnų mikrorajone, tikimybė susirgti 

bronchitu buvo 2,9 karto (95% PI 1,789–4,716) didesnė, 

lyginant su Dainavos mikrorajonu. 
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Dovilė Čiuldienė, Audrius Dėdelė, Auksė Miškinytė 
 

The effect of fine particulate matter on bronchitis in preschool children in Petrašiūnai and Dainava 
 

Summary  

 
The study aim was to determine association between particulate matters and bronchitis under 5 years old children, who lived and attended 

kindergarten Dainava and Petrašiūnai districts. There are plenty of epidemiological researches reveal that, exposure to air pollution is associated with 

numerous effects on human health. The association of PM 10 with the prevalence of bronchitis under 5 years old children was examined in a cross-

sectional study. we found out that, the prevalence of bronchitis between  5 years old children was higher in Petrašiūnai (69%). The prevalence of 
bronchitis in Dainava was 49 %.  Controlling the factors perverting connection we found out that,  smoking and indoor smoking also deficiency of D 

vitamin have the tendency to increase the risk of bronchitis. In conclusion, we found that, children who lived and used to go to kindergartens in 
Petrašiūnai the risk of the bronchitis was 2,9  (PI 95 % 1,789 – 4,716). 

Particulate matters, effect, bronchitis, children  

 
Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai balandžio mėn. 
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