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U.od 

Internaciona1na studija о astmi i alcrgijama u 
dсtiпјѕtvu (IЅААС) ѕе vl1i 51 аlјет ispitivanja 
zna~ja epidcmiolo~kog istrativanja u oblasti astme. 
rinitisa. konjunktivitisa i ekcema i omogu6Jje 
pore.1cnjc ovih ѕtanја u deqoj рориЈасјјј !јгот ѕУе
(З. U i.sto vrcmc predstavlja znaeajnu bazu ~ataka 
za ispitivanjc faktora sredinc па pojcdine oomti 
dece. kako bi ѕе mog.1o uticati па оуе faktore. 

Sprovodenjc ISAAC studijc-faze (л u па!ој 

zemlji је odobreno od ѕtгапс Etitkog komiteta "О.с 
DragiJa МOOvit,. Dedinjc" u Bcogradu, 27.12.2000. 
godine, а пасјопalni koordinator јс Ос ѕа. med zo
пса 1:ivkovi<.!. Rcgiona1ni koordinator za srcdnju i јѕ
IC/tnи Evropu је profesor 8engl Вјбrhtеп . Ovо је 

prva studija па паоопаЈпот пјуои, оаЈсоп 10 ѕodјпа. 
Сјlјеуј ЈЅЛАС studijt-(aza 3: ispitivanje trenda 

ргеvаlепсе astme, alcrgijske Icijavice ј atopijslcog elc
сета u ccntrima i итlјата koje 5Џ urestvovale u 
(зzj jedan; орјѕјуanје prevalence i tetine astme. aler
gijslce kijavice i ekcema u ccntrima i zem1jama koji 
5Џ zanimljivi, а nisu utestvovali u сап jedan; јѕрј 
{јуanје ekolookih faktora i faktora sredine koji bi 
potencijalno mogli biti od znataja па individualnom 
пјуоџ (1). 

Mefod rada 

Ѕуј џ~е5пјсј оуе 5tudije, lekari, nastavnici , 
pedagozi, рѕЉоlоп, vaspitaa i svi ostaJi saradnici 
radili su dobrovoJjno, volonterski i ѕа Уеli1сјт entuz
ijazmom. 

Pre zapolinjanja istrativanja. bio је леорhООап 
prethOOni dogovor ѕа direktorom, nastavnicirna, рѕј
hologom јlј pedagogom, medicin5kim sestrama, kao 
i obave1tavanje rOOitelja (zз тlа<Јџ uzrastnu g.rupu 
upitnike ispunjavaju rOOitelji). 

Ispilivanje је izvrkoo рото61 upitnika , оа 51о
tзјпјm w::orcima dece, za dve шrаѕtnе grupc, 00 13-
14 godina i 00 6-7 gOOina starosLi. Koristili ѕmо dve 
vrste upitnika. оѕпоvnј i upilnik о tivotnoj sredini 
(faktori rizika-isbrana, оаап tivota. kuau Ijubimci). 
za mladu uиasлu grupu upitnike ѕџ јѕрипјаУalј ro
ditelji, а tkolska deca samostalno, uz nadzor lekara i 
saradnik:a koji 5и u~stvovali u 5tudiji. Starija шrаѕ
па grupa је јѕрunјаУalа i video upitnik koji ѕе strogo 
preporu~uje za {ај uzrast. Оуај upitnik 5и џ~пјсј јѕ
рипјауаlј паЈсоп gledanja video snimka о astmi. 

Jstrafivanje za mladu uzrasnu grupu 6п је zз
po&to 6.02.2002., а zavrieoo 18. таја 2002.gOO. 
Obradeno је 37 pred!kolskih ustanova (00 60), tj. 
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1044 десе (00 3(05). Istrazivanje је OOobreno 00 
ѕtranе narelnika De~e slulbe Doma zdravlja "Novi 
Sad"i 00 strane direktora ustanove "Radosno det
injstvo". Obradeoe ѕо 5ledeC'e pred§kolske оѕ
tanove: 
• "РaI,;Са" (о=36), 
• "CvШk" (о=20), 
• "ВubаоМarа~(п~),~====~ _____ ~_ 

• "Ѕипсс" (п::;:33), ' 
• "Lienka"- Кisat (п;{з'f5:- -
• "Kockica" -Ѕr.каrlфci (п::;:43), 

-..--Novi Sad-centar (n"=~. -
• "Stari i Novi Ledinci".(n",26), 
• "Duga" - ~аПЈај (0::::20). 
• "Rumenka" (п::39), 
• "Ok:а Јоуа Zmaj"-Sr Kamenica"(n::47), 
• "Zlatoko5a".Veremilc(n::;:94), 
• "Sunoolc.ret" (п=22), 
• "Petrovaradin (п::;:34), 
• ''Pino1cio"-Beget (п::;:25). 
• "ВiberсЖ"- Futog (п::;:77), 
• "Crvenkapa" - Futog(n::;:9S), 
• "Bambi" (n=15), 
• "ZOУ" (о=83), 
• "Bubica" (п::;:9), 
• "Razlic.ak" (п=39), 
• Novo NaseJje (n::;:138). 

I.5trafivanje za stariju uzrasnu grupu 13Л4 god. је 
obavljeno od 6.02.2002. do 10. mаја 2002, u sedmim 
rзzrедirпа 12 оѕпоvnљ AkoJa(OO uJcupno 35): 
• "Kosta TrifkoviC (п::;:97), 
• "Zarko Zrenjanin" (п=89), 
• "Du§an Radovie' (п=153), 
• "Ivo Lola Ribar" (п=95), 
• "Ivan Оипдиliе' (п::;:32), 
• "Nilcola Те5lа" (п=90), 
• "Vuk KaradUe' (п=43), 
• "Miroslav AntiC''' (п::;:146), 
• "Desanka Maksimovie' (п::96), 
• "Ѕопја MarinkoviC" (п::;:71), 
• "Dor(!e Nato§evie'(n::;:98) i 
• "1 vojvoc.1anska brigada" (0=161). 

U~stvovao је 1171 ut.enik (00 3389 istog оZl'aS
'а). 

Ѕуј podaci 5U d051avJjeni i uneti u bazu podataka, 
Svetskog Centra u Оklалdu, Novi Zeland аmе $е 
ostvaruje moguC'nost za poredenje ѕа okol nim 
centrima, иmlјата i regjonima. Ispunjavanjem ир
itnika о tivotnoj sredini, pouzdanije ('сто sagledati 
faktore rizika паЈе 5redine, "ојЙ uti~u па razvoj ovih 
stanja i bole5ti . 
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М. I-Iadnadev: Ufestalost dfije astme, alergijskog rinilisa i ekcema u Novom Sadu 

Re:r.ultati 

T.bda 1 _ Wb~~'llnc I a«8I. kod pr~d~kolsk~ Ilkolske dece u 
Noyom Sltdu-ISAAC 3 

Tabk 1 - Prev.lence rale or .... ·heeting and ISlma јп childrcn јп 
Novi sad 

Prve 4 vredПО5ti (tabela 1) уеее 5О u uzrastu od 
6п (ikada wheezing, whееziпg poslednjih 12 теѕесј, 
broj ataka u poslcdnjih 12 mеѕесј, гете6:пје ѕпа 
zbog wheezinga i noeni kЙаlј), а druge 4 z.a uuast 
od 13114 godina (otefan соуог zbog wheezinga, ika
da 8stma, wheezing za угеmе i роѕlе fizitkog 
vetbanja u poslednjih 12 mеѕесј . . 

Ѕуе vrednosti (tabela 2) ѕи усее za шгаѕ! 13114 
Сodјпе, jedino ѕи priblitne u ogranitenu aktivnosti 
de(eta zbog problema od strane поѕпЉ sirnptoma. 

TaМl.8l. - RiniliJ predJkolsk~ 1 Skolsk~ d~c~ u Noyom 
Sad.-ISAAC 3 

Table Z - Prevaknce Пlе о! rhiПllis јп thildren јп Novi SlId 

Od арпlа теѕсса (tabela 3) i u letnjim mesecima 
znа~јпо уеее vrednosti 5и kod Skolske dece (13/14 
godine), u celosti уеее od septembra теѕеса (u feb-

ТаМIa 3 - RWtil ро InnW_ 
Tllble 3 • 5еаѕопаЈ 

, 

ruaru i septcmbru pribli!ne). а za реПod oktobor
dec:embar уеее ѕо vrednosti za 6п godina. za u:r.rast 
13114 godiпа karakteristitni 5О letnji теѕесј, а za 
mladi uzrast 6п godina) rimski. 

Ekccm (tabela 4) imaju уј!:е тalа deca, ро ѕујт 
pitanjima. 

TIMI. 4 - Оѕр. kocl pr~d!kolJk~ i Skolske dece _ Novom Sadu. 
IЅААС3 

Table 4 - Prevalence rate о! rash јп d!ildren I п Novi Sad 

Di.skusija 

ОУа studija i па ovolikom broju dece ѕе prvi put 
sprovodi u Jugo51aviji па metodoloSki istovetan 
пабп i u sag.lasnosti ѕа ostalim centrima i zemljAma 
u 5vetu, i ргеdѕtаvlјзее osnovu za sva dalja epidemi· 
оlо~kз, ekoloSka i klinitka ispitivanja (2). 

U Francuskoj (3) је uradeno 2001 . godine 
i5tra!ivanje па 2009 dece, uzrasta 6п i 13/14 godina 
i nadena је ргеуаlепса aslme 5.6%, dok је kod па5 
bi]a 2.49% (uzrast 6П, п:::l044) i 3.24% (uzrast 
13114, п:::1171) , tj .bilaje neSto пји. U poslednjih 12 
meseci 12% dece је isku5i10 wheezing (3), dok su ѕе 
kod паѕ оуе vrednosti kretale 8.71 (ииаѕ! 6П) i 
5.89% (ииаѕ! 13114), (ј. bile ѕо пеЅјо пifе. U Еѕ
toniji је па 24307 anketiranih, uzrasta 15-64 godma 
ргеуаlепса lekarski dijagno5tikovane astme, bila 
2.0% (kod паѕ za шгаѕ! od 13114 god. 3.24%), 
wheeringa u poslednjih 12 mеѕесј 21.7%, kod паѕ 

Ta~1.a 5 - Video IIplt.lk kod tlеа _ Noyo .. Sadu 
Table Ѕ - Video questionnary јп children Јп Novi Sad 
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5.89% za ѕtзriјu uzrasnu grupu.tj. vrednosti ѕи bile 
ni:le, ~to ѕе moze objasniti i razlilitom ѕlзгоѕпоm 
slrukturom (4). Na Tajlandu, u Bangkoku, anketira· 
по је 3631 univeгzitetskib studenata (1&.31) i ргеуа· 
'епса wheezinga је u poslcdnjih 12 mеѕесј bila 
10.1 % (kod паѕ 5.89, poredimo stariju uzrastnu 
grupu) i dijagnostikovane аѕtПIе 8.8% (kod паѕ 
3.24% u grupi 13/14 god.). alergijskog rinitisa 
26.3%, kod паѕ 27.32% u uzrastu 13114, tj""liCne su 
vrednosti u starijoj шrаѕtnој grupi, i ekctma 9.4% 
(5). а "od паѕ 8.19% u starijoj шгаѕпој grupi, ~to је 
ѕlјlп0 . U Кiпј (6) је od 71,867 ispitanih na(feno 676 
astmatilara, od (оѕа 0.73% dece i prevalenca aslmc
u pred!lkolske dece(uzrasta iзpod 7 godiпа) је bila 
1.03%. Sto је nite od паЈЉ vrednosti (2.49% za 6Г1). 
Velike razJike (7) u proporciji vefbom indukovane 
bronhijalne reaktivnosti (п=l000 de~) su evidenti
(апе iZme(fu dece iz Albanije ј UK (0.8% vs 5.4%). 
а kod паѕ је еvidепtirап wheezing роѕlе пароrз u 
poslednjih mе.ѕес dапа (video upitnik) od 1.45%, 
ѕliспо kao u Аlbапјјј , ~to sugcri~e иајсај velikih ѕе
ografskih уаПјаоја u prevalenci astme. Od 2059 
utenika osmih razreda (8) (IЅААС afrilko
americka studija 2001.). 9% adolescenata је јmаlо 
lekarski diјаg.поѕtikоvапu astmu ѕа teku6m ѕјmр
tomima, $10 је visoki procenat u odnosu па ргеуа· 

lепси astme "od паѕ (3.24% za stariju uzrastnu 
grupu) i 27% sada!lnji wheezing bez diјаgпozе 
astme, !lto је tako(fe. znatno уеtз vrednost u odnosu 
па ргеуаlепси whcezinga kod паѕ (14.0%), а u 
poslednjib 12 mеѕесј 5.89%. U Fraпcuѕkој је (9) 
ura(feno istra:livanje krajem 19Ѕ8. i pocetkom 1999. 
gde је astma izlotena "ао 1 od 4 problema u 
zdгзvѕtvu, 'ј . "ао prioritetni problem, а ргеуаЈепса 
ѕе kretala od 4% do 8%lj. 6%, !\IO је ne!lo уВе u 
odnosu па nak vrednosti. U Auslraliji ( 10) је ро
mocu IЅААС upitnika intervjuisano 1650 dece. Na 
pitanje da Ii ѕи ikada јmаlа wheezing ргеуаЈепса је 
bila 21 %, ~to је ѕЈјtnо па!ој mla(foj uzraslnoj grupi 
(21.55%), 12% је reklo da је јmаlо wheezing u 
prelhodnoj Ѕodјпј (kod паѕ 8.71 % u mladoj uzrast
пој grupi) i 16% је odgovori10 pozilivno па pitanje 
da , ј ѕи ikada јтalј astmu (kod паѕ 2.49% u mla(foj 
uuastnoj grupi i 3.24% u starijoj uzraslnoj grupi.), 
!то zna6 da је prevalenca astme u ispitivanim oblas
lima Australije mпоѕо уеtз пеѕо u Novom Sadu. 

Zakljui!c::1 

• Кod 1044 ispitanika, uzrasta 6г1 godina, ргеуа· 
Јепса wheezing-aje bila 2155% (п::225), а "od dcce 
uzrasta 13/14 Ѕodјпа (п::1171) 14.00% (п::l64). u 

54 

• 

Dcf. Pulm. 2001,10 

poslednjih 12 теѕесј, za uzrзs! 6п godina 8.71% 
(п::91), а za 13/14 ѕООјпа 5.89% (п::69). Na pitanje 
da lјје ikada јтао аѕјmи, ропТјупо је odѕоуопlо 26 
ispitanika (2.49%)uzrasta 6г1 i 38 (3.24%) uzrasla 
13/14 ѕodјпа. 

• Prevalenca riпitiѕа kod dece 6/1 ѕodјпа, bila је 
20.78% (п=217), а u uzrastu 13114 Ѕodјпа 27.32% 
(п=320) i sezonske (poJenske) "јјаујсе 13.23% (п= 
155). Ргеуalепсе u роѕlednjifF1ТПiеs€CJ;u i1bastu 
od 6п godi.na је 1636%-..(n=I76), а u uzraslu 13/14 
18.10 (п:212). u uuastu od 611 ѕodјпа пајуеtз od 
februara do аргјlа (ј . :U mзrtu 5.07% (п=53), а u 
uzrastu 0013/14 godina. nijte1C'e probleme ѕи јmа1ј 
u aprilu 6.40% (п=75) i manu 5.29% (п=62) . 

• Na pilanje da lјје ikada јmао riпitiѕ, 48 (4.59%) 
ispitanika uzrasla 6п godina је odѕоуопlо роп
tivno. 

• Prevalenca alergijskog konjuklivitisa u uzrastu 
od 6п Ѕodјпа bila је 2.10% (п:22), а u uzrastu od 
13114 godiпа, 6.14% (п=72) . 

• Prevnlenca оѕре kod dece uzrasta 6гl godina је 
bila 8.71 % (п=91). а kod utenika uzrasta 13114 ѕod· 
јпа је bilз 5.72% (п=67). U poslednjih 12 mеѕесј 
6.51 % (п=68) u uzrastu 6гl godina, а u uzrastu 13114 
godin.a 4.44% (п=52). Prevalenca ekcema kod dece 
uzrasta 6п је bila 11.59% (п=121) . 

• Na pitanje da Ii ѕј u :livotu јmао ekcem, pozi
tivno је odѕоуопlо 96 (8.19%) ispitanika uzrasta 
13/14 godina. 

• Prevalenca otetanog disanja u toku odmora. 
(pok azano па video snimku). kod ispitanika uzrasta 
13114 godina је bila 6.06% (п::71), а u poslednjih 12 
mеѕеа 3.24 % (п=38). 

• Prevalenca nstme u Novom Sadu јс bila пј1а 
пеѕо u Francuskoj. па Tajlandu, Лfriсi i Атспсј i 
drastitno nita u odnosu па Auslraliju. Уеа је bila 
jcdino u odnosu па Estoniju i Кјпи. lncidenca 
wheezinga (wheezing u poslednjih 12 mеѕеа) је bila 
"'еса u Fгапcuskој, Estoniji, па Tajlandu, u afri l ko. 
americkoj studiji i u Auslraliji. PrevaIenca aJergi
jskog rinitisa је u na!loj иmЈјј biJa ne.!:to уеtз пеѕо 
па Tajlandu, а ekcema, ne~to пј1а. mada su оуе 
vrednosti bile s li ~ne. Jedino је ргеуаlепса wheezin· 
ga u Auslraliji bila ѕli~па na!loj. Vrednosti ргеуа
lепсе wheezinga роѕlе vеfbапја su bile уесе , а lј 
ѕliспјје опimа u Аlbaniјј , пеѕо u UK. 

Utesnici. kolaboratori ISAAC studije za Novi 
Sad. kojima dugujemozahvalnost za парогnп rnd : dr 
Bratic Mirjana; dr I1iјеујс Aleksandra ; dr 
Ugljevieanin Du~anka; dr Memedovski Stana; Уега 
Pи~jc medicinska sestra; ргоС. Dur(fev Мјгјапа; Had· 
na(fev Darka - stude nt medicine. Zahvaljujem ѕе па 
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