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Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad pastaraisiais dešimtmečiais didėja vaikų sergamumas astma ir kitomis alerginėmis ligomis. Bronchų 

astma yra viena iš labiausiai plintančių lėtinių vaikų kvėpavimų takų liga. Manoma, kad alerginių ligų raiškai turi įtakos išorinės aplinkos veiksnių ir 
paveldimų veiksnių sąveika. Tačiau iki šiol nėra aišku, ar yra ryšys tarp gyvenamosios vietos nuotolio nuo miesto parkų ir vaikų sergamumo astma. 

Tyrimo tikslas – nustatyti ikimokyklinio amţiaus vaikų astmos rizikos veiksnius ir įvertinti Kauno miesto parkų ekspozicijos poveikį ikimokyklinio 

amţiaus vaikų sergamumui astma. Individualūs duomenys surinkti naudojant standartizuotą ISAAC klausimyną, apklausus 536 vaikų tėvus. Aplinkos 
ekspozicijai nustatyti naudojome geografines informacines sistemas (GIS). Astmos rizikos veiksnių išaiškinimui naudotos standartinės daţnių lentelės, 

apskaičiuotas galimybių santykis (GS) ir jo 95 % pasikliautini intervalai (PI). Naudojant daugiaveiksnę logistinę regresiją ir kontroliuojant išaiškintų 

rizikos veiksnių įtaką, apskaičiuota ţaliųjų erdvių nuotolio nuo gyvenamosios vietos įtaka vaikų sergamumui astma. Nustatyta, kad didėjant 
gyvenamosios vietos nuotoliui nuo miesto parkų, vaikų astmos rizika turėjo tendenciją didėti, nepriklausomai nuo išaiškintų aplinkos ir paveldimų 

astmos rizikos veiksnių.  

Vaikų astma, miesto parkai, rizikos veiksniai  

 
Įvadas 

Paskelbta įrodymų, kad vaisių ir naujagimį 

ankstyvame  periode veikianti aplinka yra susijusi su 

nutukimo ir alergijų rizika vėliasniame gyvenime. 

Daugėjant įrodymų apie oro uţterštumo keliamą ţalą 

ţmonių sveikatai (Folinsbee, 2003), vis didesnis dėmesys 

skiriamas populiacijos daliai, kuri, manoma, yra jautriausia 

toksinių medţiagų poveikiui – besivystančiam vaisiui, 

naujagimiams, kūdikiams ir vaikams. Tiriant ryšį tarp 

aplinkos taršos ir gyventojų sveikatos, naudojami aplinkos 

epidemiologiniai tyrimo metodai. Siekiant iš aplinkos 

epidemiologinių tyrimų padaryti pagrįstas išvadas, yra 

svarbu nustatyti ryšio nuoseklumą skirtingose 

populiacijose, kontroliuojant ryšį iškreipiančių veiksnių 

poveikį (Graţulevičienė et al., 2001).  

Bronchų astma yra viena iš labiausiai pastaraisiais 

dešimtmečiais plintančių lėtinių uţdegiminių vaikų 

kvėpavimų takų liga. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, 

nuo 1994–1995 m. per 7 metus 6–7 metų vaikų astmos 

paplitimas padidėjo nuo 0,1 % iki 0,4 % (Kudzyte et al., 

2008). Vis didesnis dėmesys dėl astmos paplitimo 

atkreipiamas į aplinkos veiksnius (Peat, 1999). 

Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad įvairiais 

keliais į organizmą patenkantys aplinkos teršalai gali turėti 

reikšmingos įtakos astmos plitimui (Duhme et al., 1998). 

Manoma, kad didėjantis oro uţterštumas taip pat turi įtakos 

astmos ir alergijų plitimui (Rosas et al, 1998). 

Kenksmingi aplinkos veiksniai, tokie kaip oro teršalai 

(Hoek et al., 2002; Dedele et al., 2011), triukšmas 

(Bendokiene et al., 2009), geriamojo vandens tarša 

(Grazuleviciene et al., 2011), ekstremalūs geomagnetiniai 

saulės aktyvumo pokyčiai (Vencloviene et al., 2011) ir kiti 

veiksniai turi įtakos nepalankioms nėštumo baigtims ir 

vaikų sveikatai vėliasniame gyvenime. Dėl kenksmingų 

aplinkos veiksnių poveikio (ekspozicijos) gali sutrikti 

vaisiaus raida, gimti apsigimę, maţos kūno masės, 

neišnešioti naujagimiai, o vėlesniame gyvenime 
_ 

sulėtėti 

tokių vaikų raida, daugėti alergijų, kitų lėtinių ligų, 

pasireikšti išeminė širdies liga (Barnett et al., 2006; Hoek 

et al., 2002; Grazuleviciene et al., 2004).  

Aplinkos epidemiologiniais tyrimais galima nustatyti 

ir kiekybiškai įvertinti įvairių charakteristikų ţaliųjų erdvių 

daromą poveikį gyventojų sveikatai (Hillsdon et al., 2008; 

Bauman el al., 2007). 

Tyrimo metodika  

Mes atlikome epidemiologinį atvejis-kontrolė tyrimą, 

kurio objektas buvo 608 4-5 metų vaikai, gimę 2007-2008 

metais Kauno mieste. Pirminiai duomenys surinkti 

naudojant sukurtą standartizuotą tyrimo anketą-klausimyną 

ISSAC. Surinkti individualūs demografiniai, socialiniai, 

sveikatos duomenys buvo uţkoduoti ir patalpinti į 

duomenų bazę. 

Astmos atvejų grupei priskyrėme vaikus, kuriems 

buvo diagnozuota astma arba vaikams per paskutinius 12 

mėn. pasireiškė švilpimas krūtinėje ir 4 ar daugiau kartų 

buvo dusulio priepuoliai. Kontrolinę (lyginamąją) grupę 

sudarė vaikai, kuriems nebuvo diagnozuota astma ir 

nepasireiškė atvejų grupei būdingi poţymiai bei 

nepasireiškė kitos alergijos.  

Vaikų kūno masės indeksas (KMI) apskaičiuotas 

padalinus svorį kilogramais iš ūgio metrais pakelto 

kvadratu (kg/m
2
) ir, naudojantis KMI grafiku pagal vaikų 

amţių ir lytį, buvo nustatytas indeksas procentiliais. KMI 

grupės: 1. Maţas svoris – maţiau nei 5 procentiliai; 2. 

Normalus svoris – nuo 5 iki 85 procentilių; 3. Didelis 

svoris - 85 procentiliai ir daugiau. 

Aplinkos ekspozicijai vertinti naudojome geografinę 

informacinę sistemą (GIS). Naudojant GIS, kiekvieno 

vaiko namų adresą susiejome su artimiausiu miesto parku.  

Ţaliųjų erdvių ekspoziciją klasifikavome pagal būsto 

nuotolį nuo artimiausio miesto parko: gyvenantieji 300 m 

spindulio zonoje iki parko (lyginamoji, didţiausios 

ekspozicijos grupė), 300–1000 m, ir gyvenantieji toliau 

kaip 1000 m nuo parko.  

Siekiant nustatyti astmos rizikos veiksnius ir 

išsiaiškinti potencialius ryšį iškreipiančius veiksnius, 

atlikome vienaveiksnę analizę, kurios metu palyginome 

potencialių rizikos veiksnių pasiskirstymą atvejų ir 

kontrolės grupėse. Naudojant standartines daţnių lenteles, 

apskaičiuotas galimybių santykis (GS) ir jo 95 % 

pasikliautini intervalai (PI). Rizikos veiksniais laikėme 

kintamuosius, kurių chi kvadrato ɤ2 
kriterijaus  

pasiskirstymo p  buvo maţesnis kaip 0,05. Naudojant 
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daugiaveiksnę logistinę regresiją ir kontroliuojant 

išaiškintų rizikos veiksnių įtaką, apskaičiuota ţaliųjų 

erdvių nuotolio nuo gyvenamosios vietos įtaka vaikų 

sergamumui astma. Standartizuoti galimybių sirgti astma 

santykiai (SGS) ir jų 95 % PI apskaičiuoti taikant 

daugiaveiksnės logistinės regresijos matematinį modelį. Į 

modelį buvo įtraukti tokie potencialūs ryšį iškreipiantieji 

veiksniai: mamos amţius ir išsilavinimas, pasyvus 

rūkymas, būsto šildymo tipas, vaiko KMI, paracetamolio ir 

antibiotikų vartojimas pirmaisiais gyvenimo metais, 

maitinimas krūtimi, tėvų ir giminių astma, NO2 ir ţalių 

erdvių ekspozicija. Duomenų analizei atlikti naudotas 

SPSS 18.0 versijos statistinės analizės programinis 

paketas. 

Rezultatai ir aptarimas 

Naudojant vienaveiksnę analizę nustatyta, kad astmos 

galimybę didino tokie veiksniai: mamos amţius, 

išsilavinimas, rūkymas pirmaisiais vaiko gyvenimo metais, 

pasyvus rūkymas, elektros naudojimas maisto gamybai, 

centralinis būsto šildymas, vaiko lytis, gimimo svoris, 

KMI, paracetamolio ir antibiotikų vartojimas pirmaisiais 

vaiko gyvenimo metais, tėvų ir kitų giminaičių sirgimas 

astma. Tarp vaikų, sergančių astma, daţniau negu sveikų 

vaikų, pasireiškė švilpimas krūtinėje, kitos alergijos, 

egzema. 

Astmos susirgimo galimybei didţiausios įtakos turėjo 

švilpimas krūtinėje per paskutinius 12 mėnesių (GS 52.36, 

95 % PI 23.62-116.06),  mamos amţius daugiau negu 30 

metų (GS 2,19, 95 % PI 0,90-5,32),  centralinis būsto 

šildymas karštu vandeniu (GS 2,33, 95 % PI 1,06-5,12), 

pasyvus rūkymas (GS 1.65, 95 % PI 0.89-3.08). Šie mūsų 

duomenys iš esmės sutampa su kitų autorių duomenimis  

(Bracken et al., 2002; Sharma et al., 2011).  Berniukams 

astmos galimybė buvo didesnė negu mergaitėms (GS 2,02, 

95 % PI 1,05-3,91). Šie mūsų rezultatai patvirtino kitų 

tyrėjų skelbtus duomenimis, kad berniukai turi didesnę 

riziką sirgti astma nei mergaitės (Castro-Rodriguez et al., 

2000). 

 Ţinoma, kad miesto vaikai, paveikti  kelių infekcinių 

uţkratų gyvenimo pradţioje, turi padidėjusią riziką susirgti 

astma (Ramsey et al., 2005). Atlikus vienaveiksnę analizę 

nustatėme, kad antibiotikų vartojimas pirmais vaiko metais 

didina riziką susirgti astma 2,11 karto (95 % PI 1,11-3,99). 

Antibiotikų vartojimas yra susijęs su padidėjusia astmos 

rizika, kadangi jie skiriami vaikams, sergantiems viršutinių 

ir apatinių kvėpavimo takų ligomis (Nyquist, 1998). 

Įvairiose šalyse atliki tyrimai parodė, kad maitinimas 

krūtimi gali sumaţinti infekcinių kvėpavimo takų ligų 

daţnumą (Oddy et al., 1999; Wilson et al, 1998; Saarinen 

et al, 1995). Tačiau yra duomenų, jog maitinimas krūtimi 

didina astmos riziką (Martin et al., 1981; Savilahti et al., 

1987). Nevienareikšmiams duomenims galėjo turėti įtakos 

maţos imtys ir tai, jog nebuvo kontroliuoti ryšį 

iškreipiančių veiksnių įtaka. 

 Mes, naudojant vienaveiksnę analizę, nustatėme, kad 

vaikų viršsvoris statistiškai patikai 2,5 karto didino riziką 

susirgti astma, lyginant su vaikais, turinčiais normalų KMI. 

Šis astmos rizikos veiksnys yra susijęs su ilgalaike 

sveikatos rizika: didesniu astmos, egzemos (Von Mutius et 

al., 2001) ir antro tipo diabeto paplitimu (Fagot-Campagna 

et al. 2001), o taip pat ir su padidėjusiu vidutinio amţiaus 

sergamumu širdies ir kraujotakos ligomis (Gunnell et al. 

1998; Manson et al. 1990). 

Statistiškai patikimai didesnė astmos rizika nustatyta 

vaikams, kurių tėvai sirgo astma (GS 3,98, 95 % PI 1,68-

9,43), taip pat, turintiems astma sergančių giminaičių (GS 

3,39, 95% PI 1,80-6,40). 

Vaikai, sergantys kitomis alergijomis ir egzema turi 

statistiškai reikšmingą 6,99 ir 3,52 karto, atitinkamai, 

didesnę riziką alerginėms ligoms.  

Nustatėme, kad padidėjusi NO2 koncentracija 

gyvenamojoje vietoje yra ryšį iškreipiantis veiksnys,  

susijęs su astmos rizika. 

Taikydami daugiaveiksnės logistinės regresijos 

matematinį modelį ir kontroliuojant ryšį iškreipiančiuosius 

veiksnius, apskaičiuotas standartizuotas atskirų astmos 

rizikos veiksnių galimybių santykis (SGS) ir jo 95 % PI (1 

lentelė).  

1 lentelė. Astmos ir ţaliųjų erdvių ryšį iškreipiančių veiksnių 
standartizuotas galimybių santykis (SGS) ir jo 95 % pasikliautinieji 

intervalai (PI) daugiaveiksnės analizės duomenimis 

Table 1. Adjusted OR and their 95 % CI  for asthma (multivariate 
analysis) 

Rizikos veiksnys SGS 95 % PI Risk factor 

Pasyvus rūkymas 2.86 1.24-6.56 Passive 

smoking 

Centralinis šildymas 3.81 1.19-12.26 Central 

heating 

Maitinimas krūtimi 0.21 0.05-0.89 Breast 

feeding 

Giminių sirgimas 

astma 

2.76 1.21-6.30 Congener 

asthma 

Tėvų sirgimas astma 2.94 0.93-9.25 Parental 

asthma 

Paraceamolio 

vartojimas pirmais 

metais 

3.64 0.99-13.30 Paraceta-

mol during 

first year 

Antibiotikų 

vartojimas pirmaias 

metais 

2.11 0.95-4.72 Antibiotic 

use during 

first year 

Mamos amţius   Mother age 

<=30 m 1   

>30 m 2.60 0.82-8.20  

Išsilavinimas   Education 

< Aukštasis 1  < High 

school 

Aukštasis 2.40 0.71-8.10  High school 

Kūno masės indeksas 

(kg/m2) 

  Body mass 

index(kg/m2) 

Maţas  1.50 0.54-4.00 Low 

Normalus 1  Normal   

Didelis 3.34 1.29-8.64 High 

NO2 ekspozicija   Exposure to 

NO2  

1 tercilis 1  1st tertile 

2 tercilis 1.16 0.44-3,07 2nd tertile 

3 tercilis 0.88 0.33-2.36 3th tertile 

Ţaliųjų erdvių 

ekspozicija 

  Exposure to 

green space 

<300 m 1  <300 m 

>300-1000 m 0,82 (0,32-2,11) >300 -1000  

>1000 m 1,41 (0,34-5,78) >1000 m 

Dauguma veiksnių statistiškai reikšmingai didino 

astmos riziką. Nustatėme, kad maitinimas krūtimi maţina 
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astmos riziką (SGS 0.21, 95 % PI 0,05-0,89). Australijoje 

atlikto tyrimo duomenimis, maitinimas krūtimi taip pat 

maţino švilpimą krūtinėje, astmos ir kitų atopinių ligų 

riziką (Oddy et al., 2002). 

Atlikus daugiaveiksnę analizinę, nustatyta, kad rizika 

sirgti astma padidėja 41 % (SGS 1,41, 95 % PI 0,34-5,78) 

gyvenant toliau nei 1000 m. nuo miesto parkų, lyginant su 

gyvenančiais iki 300 m. Mūsų gauti duomenys patvirtino 

kai kurių autorių išvadas apie ryšį tarp miestų ţaliųjų 

erdvių ir teigiamos gyventojų sveikatos (Maas et al., 2006; 

Pretty et al., 2007; Sullivan et al., 2004). Dėl jų poveikio 

spartėja vaikų fizinė, emocinė ir paţintinė raida (Kellert, 

2002; Fjortoft, 2004). Miesto ţaliųjų erdvių vaidmuo taip 

pat yra svarbus ekologiniu poţiūriu urbanizuotoje 

aplinkoje, nes miestų parkai padeda išsaugoti biologinę 

įvairovę (Crane et al., 2005; Gaston et al., 2005).  Ţalieji 

plotai miestuose gali sumaţinti oro taršą absorbuodami 

teršalus, juos pašalindami iš atmosferos (Nowak et al., 

2006). Paskelbtų tyrimų duomenimis, ţaliųjų erdvių 

poveikyje maţėja uţdegiminės reakcijos, oksidacinis 

stresas (Wright et al., 2005). Geresnės galimybės bendrauti 

sumaţina įtampą ir streso reakcijas, todėl gerėja sergančių 

alergijomis sveikata (Ohta et al., 2007; Maas et al., 2009).  

Ţalieji plotai sumaţina aplinkos oro temperatūrą ir maţina 

organizmo perkaitimo pavojų, susijusį su karščio bangomis 

(Cummins et al.,  2001), kas ypač aktualu esant klimato 

kaitai ir sergant lėtinėmis ligomis. Įvairiose šalyse atliktų 

tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai (Sharma et al., 2011), 

todėl yra svarbu nustatyti, kokie aplinkos veiksniai ir 

kokios įgimtos charakteristikos bei jų sąveikos gali turėti 

didţiausios įtakos astmos ir kitų alergijų plitimui atskirose  

šalyse.  

 

Išvados 

1. Mūsų atlikto tyrimo rezultatai parodė teigiamą 

miesto parkų poveikį vaikų sergamumui astma. Vaikai, 

gyvenantys toliau negu 1000 m nuo ţaliųjų erdvių turi 

didesnę galimybę sirgti astma lyginant su vaikais, 

gyvenančiais arčiau parko.  

2. Daugiaveiksnės analizes duomenimis, įvairūs 

veiksniai, tarp jų būsto šildymas ir vaikų antsvoris, gali 

modifikuoti ryšio stiprumą, tiriant ţaliųjų erdvių poveikį 

vaikų sergamumui astma 
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Sandra Andrušaitytė, Regina Graţulevičienė 
 

Association between city park neighborhood and preschool children asthma  
 

Summary  

 
Epidemiological studies have shown increasing prevalence of childhood asthma and other allergic diseases. Bronchial asthma is one of the most 

spread chronic respiratory diseases in children. It is believed that the expression of allergic diseases is affecting the external environmental factors and 

hereditary factors interact. But so far it is not clear whether there is a relationship between distance of residence from the city's parks and children's 
asthma. The aim – to determine preschool children asthma risk factors and to assess Kaunas city parks exposure effects on children asthma. Individual 

data were collected by using a standardized ISAAC questionnaire survey of 536 parents. Environmental exposure was estimated by using GIS. We used a 

standard frequency tables for estimation of risk factors for asthma and calculation odds ratio (OR). The associations between residence distance from 
parks and children asthma were analysed by logistic regression models with adjustment for potential confounding variables. We found that with 

increasing distance of residence from the city's parks, odds ratios of children’s asthma tended to increase, independently of the environmental and 

hereditary risk factors for asthma. 
Childhood asthma, city park, risk factor 
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