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Öz

Abstract

Amaç: Çocuklar, çevresel tütün dumanından yaygın olarak etkilenmektedirler. Bu durum, aileden alınan öykü ve idrarda kotinin/kreatinin oranları ile belirlenebilir. Araştırmamızın amacı, düzenli izlenen bir ay-beş yaş grubu sağlıklı çocuklarda ikinci el tütün dumanı
ile karşılaşmayı ve edilgin içiciliğin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde
düzenli izlenen 1 ay- 5 yaş grubu çocukların ailelerinden onam alınarak, anket yöntemi uygulandı. Anket ile aile ve çocukla ilgili demografik değişkenler, evde tütün dumanı ile karşılaşma durumu, solunum
yolu enfeksiyonları sorgulandı. Çalışmaya katılan çocuklardan alınan
idrar örneklerinde kotinin, kreatinin düzeyleri ölçüldü ve kotinin/
kreatinin oranları hesaplandı. Demografik veri ve idrarda kotinin/
kreatinin oranları kullanılarak, çocukların ikinci el tütün dumanı ile
karşılaşma durumları, bunun büyüme ve enfeksiyon sıklığı üzerine
etkisi belirlendi.
Bulgular: Araştırmaya katılanlardan (n=64) evlerinde sigara içilenlerin sayısı 45 (%70,3), içilmeyenlerin sayısı 19 (%29,7) idi. Annelerin 32’si (%50)
sigara içiyor iken, 32’si (%50) içmemekteydi. Sigara içen annelerin çocuklarında, sigara içmeyen annelerin çocuklarına göre idrarda kotinin/
kreatinin oranları anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,011). Olguların
yaklaşık üçte birinin edilgin içici oldukları kabul edildi. Evde sigara içen
bireylerin yaşaması ve içilen sigara sayısının artması ile çocuklarda akut
solunum yolu enfeksiyonu sıklığının arttığı belirlendi (p=0,047, p=0,015).
Çıkarımlar: Düzenli izlenen beş yaşından küçük sağlıklı çocuklarda tütün dumanından etkilenme yaygındır. Etkilenme, yalnız öyküye dayanılarak değil, çocuklardan alınan idrar örneklerinde kotinin/kreatinin
oranlarının hesaplanması ile belirlenebilmektedir. Bu araştırma ile
ulusal veriye ve tütün dumanının zararlı etkileri konusunda ailelerde
farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğumuzu düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Çevresel tütün dumanı, çocuk, edilgin içicilik, idrarda kotinin, ikinci el sigara içimi, sigara

Aim: Children are commonly affected by environmental tobacco
smoke. The presence of exposure can be deduced from urinary urine
kotinine/ creatinine ratio and history. The aim of this study was to
investigate passive smoking in healthy children between one-month
and five year old, and to determine the adverse effects of passive
smoking on child health.
Material and Methods: Children between one-month and five year
old who were regularly monitored for health were included following
informed consent given by their parents. The questionnaire method
was used. Demographic variables, respiratory tract infections, recurrent infections were questioned. The levels of cotinine, creatinine
were measured and the cotinine/creatinine ratios were calculated in
urine specimens taken from the children. Growth status and infection frequency were determined using demographic data, cotinine/
creatinine ratios in urine, exposure rate to second-hand tobacco
smoke of the children.
Results: The ratio of household smokers was 70.3%, the ratio of
non-smokers was 29.7%. Fifty percent of the mothers were smokers. Urinary cotinine/creatinine ratios were found to be significantly
higher in children of smokers compared with children of non-smokers (p=0.011). One third of the children was evaluated as passive
smokers. The presence of a smoker at home and the increase in the
number of cigarettes smoked during the day increased the frequency
of acute respiratory infections (p=0.047).
Conclusion: In these regularly-monitored preschool children, we
found frequent exposure to cigarette smoke. This study contributes
to national data and will aid in increasing the awareness for the deleterious effects of passive smoking on child health.
Keywords: Child, cigarette, cotinine in urine, environmental tobacco
smoke, passive smoking, second-hand smoking
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Giriş
Tütünün, dünyada her yıl altı milyon, günde 11 000
bireyin ölümünden sorumlu olduğu bildirilmektedir.
Bu ölümlerin yaklaşık beş milyonunu sigara içenler;
600 000 kadarını ise edilgin içiciler oluşturmaktadır (1).
Sigara içme yaygınlığında bir değişiklik olmaması halinde 2020’li, 2030’lu yıllarda her yıl, 10 milyon bireyin
tütün kullanımı nedeniyle yaşamını yitireceği, ölümlerin %70’inin gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceği öngörülmektedir (2).
Çevresel tütün dumanı (ÇTD), her yerde karşılaşılabilecek, insan sağlığı için oldukça yüksek oranda zararlı
bir kirleticidir. Çevresel tütün dumanından etkilenme,
hem yaygınlığı hem de önlenebilir olması bakımından
oldukça önemlidir. Kendisi sigara içmediği halde evde,
işyerinde, insanların toplu olarak bulundukları kapalı
yerlerde sigara içen bireylerin dumanı ile karşılaşarak
bu dumanda bulunan tüm zararlı maddelerin solunması ‘edilgin içicilik’ olarak tanımlanmaktadır.
Dünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda edilgin içiciliğin görülme oranları yüksektir. Hem
dünyada hem de ülkemizde sigara içen aile bireyleri
ile aynı ortamda kalıp, istemeden sigara dumanından
etkilenen çocukların sayısı artmaktadır (3-6). Yetişkinlerin evde ya da çocuklarının yanında sigara içmeleri
çocukları için olumsuz birer örnek olmaları açısından
da önemlidir (7).
Edilgin sigara içiciliği (ESİ), tıbbi sonuçlarından sosyolojik ve yasal boyutlarına kadar farklı yönleriyle günümüzde oldukça fazla tartışılan konulardandır. Bu konu,
çocukların etkilenmesi bakımından ele alındığında genellikle, sigara kullanan yakın aile bireyleri yüzünden
çocukların edilgin içici oldukları gözlenmektedir. Edilgin sigara içiciliğinin derecesine göre çocuklarda çeşitli
sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların
başında intrauterin büyüme geriliği, düşük doğum ağırlığı, doğumda ve yenidoğan döneminde ölüm oranlarında artma, akciğer işlevlerinde azalma, bronşit, pnömoni, astım, otitis media, nörogelişimsel gecikmeler,
davranış sorunları, okul başarısında azalma ve ani bebek
ölümleri gelmektedir (8-11). Sigara dumanının, özellikle
yaşamın ilk yılında bebeğin sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir (12). Ayrıca, ESİ ile ani bebek
ölümleri arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir (8, 13).
Ev içinde ya da ev dışında ÇTD ile karşılaşan çocuklarda,
sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında burunda mukosiliyer klirens zamanının arttığı belirlenmiştir (14).
38
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Çevresel tütün dumanının bilinen 4 000’den fazla kimyasal bileşeni vardır. Bu bileşenler, dış kaynaklı olarak
yüksek miktarda serbest radikal oluşumuna neden olurlar. Sigara dumanında büyük miktarda serbest radikaller (superoksit, hidroksil radikali, nitrik oksit, vb.) vardır.
Sigaradan bir nefes alıp vermekle, 1014 molekül ya da
daha fazla serbest radikal, ortama ve solunuma katılmaktadır. Bu radikaller, doğrudan oksidatif yükü artırarak etkin olabilmektedir. Artan oksidatif yük, çeşitli
biyolojik makromoleküllere zarar verebilmektedir (15).
Çevresel tütün dumanından etkilenmiş bireylerde ve
sigara içicilerde nikotinin en önemli ve güvenilir biyolojik göstergesi kotinindir (16).
Bu çalışmanın amacı, düzenli sağlık izlemi yapılan 1
ay-5 yaş arası küçük çocuklarda edilgin içiciliğin yaygınlığını ve etkilenme düzeyini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler
Bu kesitsel çalışma, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı İzlem
Polikliniği’nde, Ekim 2016- Ocak 2017 tarihleri arasında yapıldı.
Araştırma için (dosya no: 2696-GOA), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar
(GOA) Etik Kurulu’ndan onay alındı (12.05.2016 tarihli,
2016/13-12 karar numaralı).
Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’ne başvuran 1 ay-5 yaş
arası çocuklar çalışmaya alındı. Başvuran çocukların
ailelerine gönüllü katılım formu verilip okumaları sağlandı ve yazılı onam alındı. Anket sorularını yanıtlamayı
ve aynı gün içinde çocuklarından idrar örneği alınmasını kabul eden 64 aileye yüz yüze görüşme tekniği ile
anket uygulandı. Çocuklarının evde ÇTD ile karşılaşma
öyküleri soruldu.
Anket aracılığıyla elde edilen bağımsız değişken çocukların çevresel tütün dumanı ile karşılaşma durumu,
bağımlı değişkenler demografik özellikler, öyküde solunum yolu enfeksiyonu geçirme durumu, astım tanısı
olup olmadığı, hastane yatış sayısı olarak belirlendi.
Anket formunda toplam 33 soru yer almaktadır. Görüşme yapılan kişiye yönelik olarak, görüşme yapılan
kişinin yakınlık derecesi, annenin yaşı, çalışıp çalışmadığı, eğitim durumu, babanın yaşı, işi, eğitim durumu,
sosyal güvencesi, evde sigara içen bireylerin yaşayıp
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yaşamadığı, yaşıyorsa kaç kişi olduğu, günde içilen toplam sigara sayısı, ne zamandır sigara içildiği, annenin
gebeliği sırasında sigara içip içmediği, gebelikte içilen
günlük sigara sayısı, evde çocuğa ait bir oda olup olmadığı soruldu.
Diğer sorular; çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum haftası,
doğum ağırlığı, tek başına anne sütü alma süresi, günde kaç saatini evde geçirdiği, kreşe gidip gitmediği, üst
ya da alt solunum yolu enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu
tanısı alıp almadığı, tanı aldıysa kaç kez geçirdiği, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, yatırıldıysa kaç kez ve hangi tanıyla yatırıldığını kapsamaktadır. Çocukların fizik
bakısı yapılarak, tartıları, boyları ve iki yaşından küçük
çocuklarda baş çevresi ölçümleri kaydedildi.
Ayrıca, çalışmaya katılan her çocuktan idrarda kotinin
düzeyinin ölçümü için yaklaşık 10 mL idrar örneği, idrar toplama torbasına ya da steril bir idrar kabına alındı. İdrarlar santrifüj edildikten sonra, -80º’de saklandı.
İdrarda kotinin ölçümleri, Immulite 2000 XPi cihazı ile
Kemilüminesan Immunassay Yöntemi (Siemens, New
Jersey, USA) kullanılarak yapıldı. İdrarlarda kreatinin de
ölçüldü. Yirmi dört saatlik idrar toplanmadığı için, idrarda kreatinin düzeyleri de ölçülerek kotinin/kreatinin
oranları (İKKO) hesaplandı (ng/mg).
İdrarda kotinin eşik değerleri (ng/mL); 10’un altında ise
‘etkilenme yok’, 10-500 arasında ise ‘edilgin içici’, 500’ün
üstünde ise ‘etkin içici’ kabul edildi. İdrarda kotinin/kreatinin oranları, 30 ve altı ise ‘etkilenim yok’, 30’un üstünde ise ‘edilgin içici’ olarak adlandırıldı (17, 18).
İdrarda kotinin düzeyleri ve kotinin/kreatinin oranları ile annenin gebelikte ve halen sigara içme durumu,
evde sigara içen bireylerin varlığı, evde içilen sigara sayısı, öyküde solunum yolu enfeksiyonu ve astım varlığı
ilişkilendirildi.

İstatistiksel Çözümleme
Araştırmamızdan elde edilen verinin istatistiksel çözümlemesi için lisanslı SPSS 22.0 (IBM Corp.; Armonk,
NY, USA) paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin oransal değerlerinin karşılaştırılması için Kikare testi kullanıldı. İstatistiksel olarak anlamlılığın değerlendirilmesi için p<0,05 alındı.
Bulgular
Çalışmada, 1-12 ay arası 47 (%73,4), 13-24 ay arası dokuz
(%14,1), 25-36 ay arası üç (%4,7), 37-60 ay arası beş çocuk
(%7,8) yer aldı. Olguların 50’si (%78,1) erkek, 14’ü (%21,9’u) kız
cinsiyete sahipti. Olguların ortalama gebelik haftası 38,2±1,3
haftaydı. Doğum ağırlığı ortalaması 3 347±548 gramdı.
Güncel tartı ortalaması 8,3±3,4 kg iken, güncel boy ortalaması 70±13,5 cm idi. Boya göre ağırlık dağılımı; 90’ın üzerinde olan 56 çocuk (%87,5), 81-90 arası sekiz çocuk (%12,5)
olarak belirlendi. Elli yedi olgunun (%89,1) kilo persentili
%3-97 aralığındaydı, boy persentili %3-97 aralığındaydı.
İdrar kotinin düzeyleri ölçüldüğünde; etkilenmenin hiç
olmadığını gösteren idrarda kotinin değeri 10’un altında olan 33 çocuk (%51,6), 10 ile 500 arasında olan 31 çocuk (%48,4) bulundu. İdrarda kotinin/kreatinin oranları
30 ve altında olan 47 çocuk (%73,4), 30’un üstünde olan
17 çocuk (%26,6) bulundu.
Sigara içen 32 annenin 17’sinin çocuklarının özgeçmişinde solunum yolu enfeksiyonu öyküsü vardı. Sigara
içmeyen 32 annenin 15’i de çocuklarının daha önce solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirttiler. Her iki
grup arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,209).
Annelerin sigara içme durumuna göre olguların İKKO
Tablo 1’de verilmiştir. Sigara içen 32 annenin çocuklarının 13’ünün İKKO pozitif belirteç olan 30’un üstünde

Tablo 1. Annelerin sigara içip içmemelerine göre olguların idrarlarında kotinin/kreatinin oranları
İKKO (ng/mg)
			

30 ve altı

30’un üstü

Toplam

Sayı (n)

19

13

32

Yüzde

%59,4

%40,6

%100,0

Sayı (n)

28

4

32

		

Yüzde

%87,5

%12,5

%100,0

Toplam		

Sayı (n)

47

17

64

		

Yüzde

%73,4

%26,6

%100,0

Annenin sigara içme durumu

İçiyor

		
İçmiyor

p
0,011

İKKO: idrarda kotinin/kreatinin oranı
(X2=6,488)
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Tablo 2. Evde sigara içilip içilmediğine göre olguların idrarlarında kotinin/kreatinin oranları
İKKO (ng/mg)
			

30 ve altı

30’un üstü

Toplam

Sayı (n)

29

16

45

Yüzde

%64,4

%35,6

%100,0

Sayı (n)

18

1

19

		

Yüzde

%94,7

%5,3

%100,0

Toplam		

Sayı (n)

47

17

64

		

Yüzde

%73,4

%26,6

%100,0

Evde sigara içen var mı?

Evet

		
Hayır

p
0,012

İKKO: idrarda kotinin/kreatinin oranı (X2=6,284)

Tablo 3. İdrarda kotinin/kreatinin oranlarına göre öyküde solunum yolu enfeksiyonu
ASYE
			
İKKO (ng/mg)

30 ve altı

		
30’un üstü

Evet

Hayır

Toplam

Sayı (n)

19

28

47

Yüzde

%40,4

%59,6

%100,0

Sayı (n)

10

7

17

		

Yüzde

%58,8

%41,2

%100,0

Toplam		

Sayı (n)

29

35

64

		

Yüzde

%45,3

%54,7

%100,0

p
0,192

ASYE: akut solunum yolu enfeksiyonu; İKKO: idrarda kotinin/kreatinin oranı;
(X2=1,705)

Tablo 4. Evde içilen sigara sayısına göre öyküde solunum yolu enfeksiyonu
ASYE
			
Evde içilen sigara sayısı

<6

		
6 ve 6’dan çok

Evet

Hayır

Toplam

Sayı (n)

7

19

26

Yüzde

%26,9

%73,1

%100,0

Sayı (n)

22

16

38

		

Yüzde

%57,9

%42,1

%100,0

Toplam		

Sayı (n)

29

35

64

		

Yüzde

%45,3

%54,7

%100,0

p
0,015

ASYE: akut solunum yolu enfeksiyonu
(X2=5,976)

iken, sigara içmeyen 32 annenin çocuklarından dördünde kotinin/kreatinin oranı 30’un üstünde idi. Her iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı
(p=0,011). Olguların 17’si (%26,6) edilgin içici kabul edildi.
Evde sigara içilip içilmemesine göre olguların İKKO
Tablo 2’de verilmiştir. Her iki İKKO karşılaştırıldığında
anlamlı fark bulundu (p=0,012).

Evde içilen sigara sayısına göre geçirilmiş solunum
yolu enfeksiyonu öyküsünün karşılaştırması Tablo 4’te
verilmiştir. Buna göre, günde altıdan az sigara içilen ya
da içilmeyen evlerdeki çocuklarla, altıdan fazla sigara
içilen evlerdeki çocuklar arasında solunum yolu enfeksiyonu geçirme açısından anlamlı fark belirlendi
(p=0,015).
Tartışma

Tablo 3’te, İKKO’ya göre olguların enfeksiyon geçirme durumunun karşılaştırması verilmiştir. Buna göre,
İKKO oranı ile enfeksiyon geçiren ve geçirmeyen grup
arasında anlamlı fark bulunmadı (p= 0,19).
40
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tedir (5). Çalışmamıza katılan olgular bir ay ile bir yaş
arasında idi. Cinsiyet açısından erkek çocuklar çoğunluğu oluşturmakta idi. Bu farklılık, erkek çocuklarından
idrar örneğinin daha kolay alınabilmesi nedeniyle oldu.
Ancak, cinsiyet dağılımındaki farklılığın edilgin içicilik
açısından sonuçları etkilemeyeceği de görüldü. Çalışmada 50 erkek, 14 kız çocuk yer almakta idi. 50 erkek
çocuktan, pasif içici olan (İKKO 30’un üstü) çocuk sayısı 11 iken, 14 kız çocuktan pasif içici olan çocuk sayısı
altı idi. Cinsiyet açısından edilgin içicilikte anlamlı fark
saptanmadı (p=0,17). Dizinde pasif içicilikte cinsiyet
farkını araştıran çalışma bulunmamaktadır.
Yapılan çalışmalar, çocuklarda edilgin içicilik oranları belirlenirken ailelerin verdiği bilgilerle birlikte, nesnel bir ölçüt olan kotinin düzeyinin çalışılması gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Çalışmamızda edilgin içicilik yüzdesi %26,6
olarak bulundu, Türkiye’de yapılan çalışmalarda çocuklarda kotinin ölçümü ile saptanan edilgin içicilik sıklığı %5385 arasında değişmektedir (4-6). Bizim çalışmamızda edilgin içiciliğin yüzdesinin düşük bulunmasında örneklem
sayısının düşük olması rol oynamış olabilir.
Çalışmamızda, ÇTD ile karşılaşmayı değerlendirmek
için önce ailelere anket uygulandı; ardından çocuklardan alınan idrar örneklerinde kotinin ve kreatinin
düzeyleri ölçüldü ve kotinin/kreatinin oranları hesaplandı. Yapılan çeşitli araştırmalarda anne-babaların çocukların ÇTD ile karşılaşmaları konusunda verdikleri
bilgilerin, çocuklarda ölçülen idrar kotinin düzeyleri ile
ilişkili olmadığı, bu nedenle öykünün tek başına yeterli
olamayacağı bildirilmiştir (19, 20). Bizim çalışmamızda
da sigara içen annelerin çocukları ile içmeyenlerin çocuklarının idrar kotinin düzeyleri arasında anlamlı fark
saptanmadı. Karadağ ve ark. (21), astım atağı ile başvuran çocukların anne-babalarına uyguladıkları ankete
verilen yanıtlarla, çocukların idrar örneklerinde ölçülen
kotinin düzeylerinin uyumlu olmadığını, bu nedenle
çocukların ÇTD’den ekilenmeleri konusunda yalnızca
anne-babalardan alınan bilgilerin güvenilir olmadığını vurgulamışlardır. Epidemiyolojik araştırmalar da ailenin bildirimi ile sayısal ölçüm sonrası saptanan ESİ
varlığı arasında çalışmamızla benzerlik gösteren uyumsuzlukların görüldüğünü bildirmektedir (22-24).
Çalışmamızda, annelerin eğitim düzeyleri ile sigara
içme durumu karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Çınar ve ark. (25) çalışmasında,
anne-babaların çoğunluğunun ESİ’nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bilmelerine karşın, sigara
içicilerin beşte birinin çocuklarının evde ÇTD ile karşı-
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laştığı gösterilmiştir. Bu da, sosyoekonomik düzeyden
bağımsız olarak bilinçlendirme çalışmalarının azlığını
ve bu konuya yeterince dikkat çekilmediğini düşündürmektedir. Konu ile ilgili sosyal seferberlik ve halkın bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Çobanoğlu ve ark. (26) 9-12 yaş grubunda yapmış oldukları çalışmada, babaları sigara içen öğrencilerin idrar kotinin düzeyleri, babaları sigara içmeyen çocukların idrar kotinin düzeylerine göre anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur. Irvine ve ark. (27), evde sigara içen birey
sayısı ve içilen sigara sayısı ile idrar kotinin düzeyleri arasında pozitif ilişki saptamıştır. Arvas ve ark. (28),
annesi sigara içen çocukların annesi sigara içmeyenlere göre, evlerinde sigara içilen çocukların sigara içilmeyenlere göre anlamlı olarak daha fazla sayıda akut
solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) geçirdiklerini belirlemişlerdir. Keskinoğlu ve ark. (18), İKKO ile solunum
yolu enfeksiyonlarının sıklığı arasında pozitif bir ilişki
belirlemişlerdir. Çalışmamızda, evde sigara içen bireyin
yaşaması ve içilen sigara sayısının artması ile çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu sıklığının arttığı bulundu.
Araştırmamızın sonucunda, sigara içen annelerin çocuklarında içmeyen annelerin çocuklarına göre idrar
kotinin düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı; ancak, İKKO’da anlamlı fark bulundu. Bu sonuç, çocuklardan 24 saatlik idrar toplanamadığı durumlarda kotinin
yerine kotinin/kreatinin oranı kullanılmasının neden
daha güvenilir olduğunu göstermektedir (29).
Annenin ya/ ya da evde yaşayan bireylerin sigara içmelerinin erken doğumların %15’inden, düşük doğum ağırlıklı
bebeklerin %20-30’undan, doğumda ve yenidoğan döneminde ölüm oranlarında %15’lik bir artıştan sorumlu olduğu düşünülmektedir (30). Çalışmamızda, gebelikte sigara
içen dokuz annenin çocuklarında solunum yolu enfeksiyonu ya da doğum tartısı açısından farklılık saptanmadı.
Epidemiyolojik araştırmalar, ÇTD ile karşılaşan çocukların daha sık ve daha ağır seyreden solunum yolu hastalıkları geçirdiklerini göstermektedir. Çalışmamızda, evde
sigara içen bireylerin varlığında, çocuklarının alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme durumlarında anlamlı
artış olduğu saptandı; bu çocukların idrar kotinin düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmamışken, kotinin/
kreatinin oranlarında anlamlı fark elde edildi. Akut bronşiyolit tanısı alan ve sağlıklı toplam 609 çocuk üzerinde
yapılan bir çalışmada, bronşiyolitli çocuklarda, sağlıklı
çocuklara göre İKKO anlamlı olarak yüksek saptanmıştır
(31). Edilgin sigara içiciliğinin araştırıldığı bir çalışmada,
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astımlı çocuklarda ortalama idrar kotinin değerleri 10
ng/mL, sağlıklı çocuklarda ise 4,8 ng/mL olarak belirlenmiş, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(32). Başka bir çalışmada, 10 yaşından küçük astımlı çocuklarda idrar kotinin düzeyleri, ESİ olanlarda, olmayan
çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur (33). Kotininin,
ağır astım için belirleyici olduğu saptanmıştır. Çevresel
tütün dumanı ile karşılaşma, çocuklarda solunum yolu
hastalıkları için önemli ve önlenebilir bir risk etmenidir.
Her yaştan çocukta ÇTD ile karşılaşmanın hışıltı ve öksürük gibi solunumsal belirtilerin artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur (34-39). Çınar ve ark. (30) çalışmasında,
pnömoni ve bronşit tanısı konulan çocuklarda hastaneye
yatırılma oranının sigaradan etkilenen çocuklarda, etkilenmeyenlere göre iki kat, astım tanısı ile yatırılan çocuklarda ise üç kat daha çok olduğu bulunmuştur.
Habesoglu ve ark. (11) çalışmasında, ev içinde ya da ev
dışında ÇTD ile karşılaşan çocuklarda, sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında burunda mukosiliyer klirens
zamanının arttığı belirlenmiştir. Bu nedenle, ÇTD’den
etkilenen çocuklarda, burun tıkanıklığı ve burun mukozasında çeşitli yapısal değişiklikler gelişebileceği,
ÇTD’nin siliyer etkinlik ve mukosiliyer işlev üzerine
olumsuz etkileri olduğu sonucuna varmışlardır.
Araştırmamızın üstünlükleri ve kısıtlılıkları
Çevresel tütün dumanından etkilenmenin önlenebilir
bir sorun ve önlenemediğinde ortaya çıkan sonuçların endişe verici boyutlarda olması nedeniyle bu konu
güncelliğini korumaktadır. Türkiye’de okul öncesi çocuklarda ÇTD ile karşılaşmayı araştıran çalışma sayısı
azdır. Bu nedenle araştırmamız, ulusal yazına katkıda
bulunmaktadır.
Anket yöntemiyle, yüz yüze görüşme tekniği ile de olsa
ailelerden alınan bilgilerin yanlış hatırlanma ya da doğru yanıtlanmama olasılığı vardır. Ailelerin çoğu, her ne
kadar girişimsel teknik ile olmasa da çocuklarından idrar örneği alınmasını kabul etmediklerinden çalışmamızın örneklem büyüklüğü kısıtlı olmuştur.
Sonuç
•
•
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Düzenli izlenen 5 yaşından küçük çocuklarda çevresel tütün dumanından etkilenme yaygındır.
Bu durum, ailelerden alınan öykünün yanı sıra idrarda kotinin düzeylerinin ölçümü ile ortaya konabilir; ancak bu ölçüm tek başına belirleyici olmamaktadır. Bu nedenle, idrarda kreatinin düzeyleri
de ölçülerek İKKO hesaplanmalıdır.
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•

•
•

•

•

•
•
•

Çevresel tütün dumanından etkilenen çocuklarda,
evde sigara içen bireylerin yaşaması ve içilen sigara
sayısının artması ile doğru orantılı olarak akut solunum yolu enfeksiyonu sıklığı artmaktadır.
Çocukların ÇTD’den etkilenmeleri “çocuk ihmali’’
kapsamında ele alınmalıdır.
Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvuran
ya da hastaneye yatırılan çocuklarda ÇTD’den etkilenme durumu mutlaka araştırılmalı, bu konuda
anne-babalara bireysel danışmanlık yapılabilmelidir.
Havalandırma ve ortak alanların sigara içilen ve
içilmeyen olarak bölünmesi gibi yöntemler ÇTD’yi
engellememektedir. Çevresel tütün dumanını ortamdan uzaklaştırabilmek için %100 sigarasız ortamlar oluşturulmalıdır.
Kamuya açık alanlarda, tüm işyerlerinde iç alanların
%100 sigarasız olması, sağlık yerleşkelerinde, okullarda açık alanlarda da sigara içilmemesi sağlanabilmelidir.
Yasaların uygulanması sağlanmalıdır.
Etkili eğitim yöntemleri geliştirilmelidir.
Özellikle gebelik ve emzirme döneminde anneler,
sigara içmemeleri ve ÇTD’den korunmaları konusunda bilgilendirilmelidirler.
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