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1 WPROWADZENIE 

Zwiększanie częstości występowania chorób 
alergicznych stanowi istotny problem społeczny 
w ostatnich latach. Alergeny odzwierzęce wy-
różniają się spośród innych grup alergenów 
pewnym istotnym utrudnieniem przy analizie 
rozpowszechnienia: mianowicie nie ma taniej 
i powszechnie dostępnej metody oznaczania 
nośnika alergenu, podczas gdy są one dostępne 
dla roztoczy, pyłków roślin, zarodników pleśni. 
Z tego względu ocena powiązań z czynnikami 
środowiskowo-społecznymi jest cenna dla 
badania mechanizmów alergii odzwierzęcych. 

Ze względu na dużą grupę osób badanych 
oraz dużą liczbę analizowanych czynników 
(w tym czynników środowiskowych), mających 
wpływ na występowanie alergii, niniejsze bada-
nie stanowiło obiecujący obiekt do zastosowań 
metod statystycznych z grupy data mining, 
przeznaczonych właśnie do analiz powiązań 
między czynnikami w dużych zbiorach. W ana-
lizach bardzo licznych grup klasyczne metody 
statystyczne, takie jak na przykład test chi-
kwadrat, gorzej się sprawdzają, choćby ze 
względu na nadmierną czułość i wykrywanie 
istotności nawet dla minimalnych różnic między 
danymi, co bywa czasem nazywane błędem 
dużej próby. 

Prezentowana praca jest częścią projektu 
o nazwie ECAP, czyli Epidemiologia Chorób 
Alergicznych w Polsce (pełna nazwa: „Wdroże-
nie systemu profilaktyki i wczesnej wykry-
walności chorób alergicznych w Polsce”, nr 6 
P05 2005 C/06572), będącego kontynuacją 
ogólnoeuropejskich badań European Community 
Respiratory Health Survey II (ECRHS II) oraz 

Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC). 
Doktorantka brała udział w przygotowaniu i re-
alizacji tego projektu. 

2 CELE PRACY 

1 Ustalenie częstości uczuleń na alergeny 
odzwierzęce. 

2 Korelacje uczulenia na alergeny psa i kota 
z innymi alergenami atopowymi. 

3 Korelacje uczulenia na alergeny psa i kota 
z czynnikami środowiskowo-społecznymi. 

3 MATERIAŁ I METODA 

Przebadano ponad 18,5 tys osób w latach 2006-
2008. Badania przeprowadzono w trzech gru-
pach wiekowych:  
 osoby dorosłe w wieku od 20 do 44 lat (stan-

dard ECRHS) oraz  
 dzieci w wieku od 13 do 14 lat i od 6 do 7 lat 

(standard ISAAC).  

Zastosowano losowy dobór osób badanych, 
na podstawie operatu PESEL. 

Teren badania: 9 regionów: 8 w dużych mias-
tach i jednym obszarze o charakterze rolniczym: 
okolice Zamościa: tereny rolnicze powiatu za-
mojskiego i krasnystawskiego, jak to porzedsta-
wiono na rys. 1. 

Badanie prowadzono w dwóch etapach:  
1 badanie kwestionariuszowe, z użyciem tłuma-

czonych i walidowanych kwestionariuszy 
ECRHS II i ISSAC – około 400 pytań doty-
czących dolegliwości układu oddechowego, 
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zażywanych leków, czynników środowis-
kowo-społecznych - obecnie i w dzieciństwie. 

2 uzupełniające badanie medyczne (zgodnie ze 
standardami ECRHS II) wykonywano u około 
25 procent ankietowanych. Wykonywano 
u pacjenta: badanie lekarskie, spirometrię, 
punktowe testy skórne (alergeny roztoczowe, 
roślinne, grzybowe i zwierzęce: psa i kota), 
pobranie krwi w celu oznaczenia IgE. 

 

Rys. 1. Teren badania. 

Dane zbierano w formie elektronicznej na 
urządzeniach PDA (Personal Digital Assistant) 
lub laptopach, a następnie przesyłano na serwer. 
Taka forma umożliwiała częściową analizę 
i kontrolę jakości zbieranego materiału na bie-
żąco, już w trakcie zbierania danych. 

4 PRZYGOTOWANIE DANYCH 

Większość zmiennych tego badania jest opisana 
na skali dwustopniowej, czyli: czy zjawisko 
występuje czy nie, na przykład: kaszel – czy 
występuje (odpowiedź tak/nie), jeśli tak, to czy 
występuje zimą (odpowiedź tak/nie), czy wystę-
puje po obudzeniu (odpowiedź tak/nie).  

Mniej licznie występowały zmienne ze skalą 
przedziałową i porządkową, taką jak na przyk-
ład: wielkość odczynu (bąbla na skórze) w mm 
w punktowych testach skórnych z alergenem (na 
przykład alergenem kocim lub psim). Ten sam 
wynik punktowego testu skórnego częściej jest 
opisywany nie w mm, a na skali (porządkowej): 
zero oraz „+”, „++” i „+++”, gdzie zero oznacza 
– brak reakcji i taką interpretację powszechnie 
przyjmuje się dla bąbli od 0 do 2 mm, a ilość 
plusów odpowiada nasileniu odczynu dla bąbli 
o wielkości 3 mm i większych (mały, średni, du-
ży). Większość danych biologicznych tego typu 
cechuje mocno skośny rozkład wyników, to 
znaczy na przykład w przypadku opisanych od-
czynów uczuleniowych większość populacji na 
wynik zerowy, a wśród tych, którzy mają odczy-
ny dodatnie przeważa odczyn słabo dodatni 
(z jednym plusem). Z tego względu potraktowa-
nie takich danych jako zero-jedynkowe (odczyn 
zerowy versus odczyn dodatni, niezależnie od 
ilości plusów) jest prawidłowe, odpowiednie 
i dobrze działa przy tworzeniu modeli.  

W tych nielicznych danych z rozkładem zbli-
żonym do symetrycznego, na przykład rozkła-
dem krzywej dzwonowej - również utworzono 
zmienne dychotomiczne, w taki sposób, by 
w jednej grupie znalazły się dane oznaczające 
słabe występowanie zjawiska lub cechy, a w dru-
giej grupie silne lub liczne występowanie. 

Tworzenie grupy badanej: do grupy uczulo-
nych na zwierzęta zaliczono tych badanych, 
którzy mieli objawy alergii na zwierzęta, czyli 
w ankiecie dali odpowiedź twierdzącą na opisa-
ne i wymienione w pytaniu ankietowym numer 
262 ankiety ECAP objawy alergii pojawiające 
się po kontakcie ze zwierzętami, (odpowiedź 
twierdząca na co najmniej jeden z dystraktorów 
pytania, patrz tabela. 1): 

Tabela 1. Dystraktory pytania o objawy alergii odzwierzęcej – 
pytanie 262 kwestionariusza. 

Kiedy znajdzie się Pan/i w pobliżu zwierząt, takich jak: koty, 
psy lub konie, czy Pan/i kiedykolwiek: 

- zaczyna kaszleć? 

- zaczyna oddychać ze słyszalnym świstem? 

- odczuwa ściskanie klatki piersiowej? 

- zaczyna odczuwać krótki oddech? 

- ma problem z cieknącym lub zatkanym nosem albo zaczyna 
kichać 

- ma problem ze swędzeniem lub łzawieniem oczu? 
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Osoby z co najmniej jednym objawem alergii 
pojawiającym się w obecności zwierząt tworzy-
ły grupę badaną. Spójność tak tworzonej grupy 
oceniano, sprawdzając korelację wyników pun-
ktowych testów skórnych, i potwierdzeniem 
uczulenia na zwierzęta w badaniu lekarskim.  

Grupę kontrolną stanowiły osoby uczulone, 
czyli wykazujące objawy alergii, ale nie w obec-
ności zwierząt, a przy ekspozycji na inne rodzaje 
alergenów (struktura pytań w ankiecie zbliżona 
do pytania dotyczącego zwierząt). 

Z grupy osób uczulonych na zwierzęta odfil-
trowano osoby, które deklarowały występowa-
nie objawów alergii w kontakcie ze wszystkimi 
rodzajami alergenów, ponieważ ta podgrupa jest 
najmniej przydatna w różnicowaniu grupy uczu-
lonych na zwierzęta oraz uczulonych na inne 
alergeny, a ponadto najprawdopodobniej zali-
czają się do niej osoby najciężej chore, co mo-
głoby sztucznie zawyżać liczbę i natężenie obja-
wów w grupie osób uczulonych na zwierzęta.  

Osoby, które deklarowały występowanie 
objawów uczulenia w obecności zwierząt oraz 
występowanie objawów w obecności jeszcze 
jednego źródła alergenu (albo roztoczy albo 
roślin, ale nie obydwu tych źródeł jednocześnie) 
włączano do badania jako uczulone na zwierzęta 
– jako że występowanie alergii mnogiej, czyli 
jednoczesnego uczulenia na kilka czynników 
jest typowe i niecelowe byłoby skupianie się na 
izolowanej alergii odzwierzęcej. 

W badaniach dotyczących analizowania spe-
cyfiki jednego rodzaju alergii i czynników śro-
dowiskowych bardzo istotne jest, aby jako grupę 
kontrolną dobrać grupę osób z alergią (inną), 
a nie osoby zdrowe. Osoby z alergią żyją często 
w zmienionym środowisku – stosując specjalny 
reżim sprzątania i profilaktykę, na przykład: 
likwidację i unikanie zbiorników kurzu, zmy-
wanie na mokro, filtry w odkurzaczach, rezyg-
nację z odkurzaczy, klimatyzację z filtrami, le-
czenie klimatyczne. Porównując osoby z kon-
kretnym typem alergii do osób zdrowych mo-
żemy znaleźć różnice charakterystyczne dla aler-
gii w ogóle, a nie wyróżniające konkretny bada-
ny typ alergii. Dlatego w niniejszym badaniu co 
prawda utworzono jeszcze jedną grupę kon-
trolną osób „zdrowych”, gdzie pod pojęciem 
„zdrowych” rozumiano negowanie wszystkich 
objawów alergii, ale wnioskowanie opierano 
przede wszystkim na różnicach między grupą 
osób uczulonych na zwierzęta a grupą osób 
uczulonych na inne alergeny. Porównania 

z grupą osób zdrowych stanowiły tylko dodat-
kową kontrolę. 

5 ANALIZA STATYSTYCZNA  

Podstawowym stosowanym testem był test 
chi-kwadrat.  

Do obliczania statystycznej istotności różnicy 
pomiędzy wartościami oczekiwanymi i obser-
wowalnymi stosowano test chi-kwadrat i stan-
dardowy wzór do wyliczania liczebności w ko-
mórkach macierzy, w którym różnica między 
wartością obserwowaną i oczekiwaną podnoszo-
na jest do kwadratu, a następnie dzielona przez 
wartość oczekiwaną. 

Jako istotne statystycznie uznawano wyniki, 
dla których wartość p była równa lub mniejsza 
niż 0,05. Jednak test chi-kwadrat jest wrażliwy 
na liczebność próby i przy dużych zbiorach 
częściej wykazuje istotność statystyczną bada-
nych różnic między grupami (tak zwany błąd 
dużej próby). Dlatego wprowadzono rozróżnie-
nie wyników, dla których poziom istotności był 
większy (a odpowiadające im wartości p mniej-
sze: 0,01; 0,001 i 0,0001). Przedziałom istot-
ności przypisano oznaczenia graficzne: gwiazdki 
- jak to często jest praktykowane w piśmiennic-
twie. Im więcej gwiazdek - tym bardziej istotny 
statystycznie wynik. 

Do badania powiązań między wieloma 
zmiennymi wykorzystano analizę czynnikową 
i dodatkowo analizę koszykową. Analiza czyn-
nikowa jest przeznaczona dla zmiennych o skali 
przedziałowej, jednak tworzy też prawidłowe 
modele dla zmiennych o dwustopniowej skali 
(zero-jedynkowej). Przy wyodrębnianiu czynni-
ków zastosowano metodę Kaisera. Natomiast 
analiza koszykowa należy do grupy nowoczes-
nych metod statystycznych, nazywanych „data 
mining”, przeznaczonych do pracy na dużych 
zbiorach danych. Powstała w celu badania spo-
sobu wybierania produktów przez klientów su-
permarketów (nazwa analizy nawiązuje do ko-
szyka z zakupami), natomiast sam mechanizm 
analizy umożliwia uniwersalne zastosowania. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu 
STATISTICA oraz STATISTICA Data Miner. 
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6 WYNIKI I WNIOSKI 

1 Cel pierwszy – określenie częstości występo-
wania poszczególnych alergii w Polsce – 
wymagał jedynie policzenia częstości oraz 
obliczeń chi-kwadrat do stwierdzenia, czy 
różnice częstości między poszczególnymi ro-
dzajami uczuleń były istotne. Wyliczono 
częstości poszczególnych typów alergii, 
a także częstości występowania poszczegól-
nych objawów alergicznych. Objawy alergii 
odzwierzęcych występują u około 10% popu-
lacji Polski. W obrazie klinicznym w tym 
schorzeniu dominują nieco inne objawy niż 
w innych rodzajach alergii, a różnice częs-
tości występowania objawów osiągnęły zna-
mienność statystyczną. Informację o tym, jak 
uzyskać dostęp do pełnych wyników podaję 
w Posumowaniu. 

2 Cel drugi – wykrycie powiązań między aler-
genami w wynikach punktowych testów skór-
nych pozwalało na zastosowanie nie tylko 
testów chi-kwadrat, ale również analizy czyn-
nikowej i modeli data mining. Wykryto słabe 
powiązania dla każdej pary alergenów (to 
zjawisko, czyli powiązanie między wszystki-
mi parami dodatnich wyników punktowych 
testów skórnych dla wszystkich alergenów 
użytych w badaniu - to uwidocznione meto-
dami statystycznymi zjawisko atopii, czyli 
tendencji do wytwarzania przeciwciał u pac-
jenta). Wykryto również powiązania średniej 
siły (czynniki korelacji około 0,4) dla aler-
genów odzwierzęcych: zarówno pomiędzy 
sobą, jak i powiązania z kilkoma nie-zwierzę-
cymi alergenami. 

Analiza czynnikowa co prawda wykrywała 
kilka czynników, czyli grup alergenów powiąza-
nych ze sobą, ale akurat były to związki dobrze 
znane i zbadane i niezawierające alergenów od-
zwierzęcych; ale dla alergenów odzwierzęcych, 
czyli przedmiotu badania, tworzone modele nie 
generowały żadnego czynnika. 

Analiza koszykowa nie wykrywała powiązań 
dla alergenów odzwierzęcych. 

3 Cel trzeci – powiązanie alergii odzwierzęcej 
z czynnikami środowiskowymi badano przy 
użyciu testu chi-kwadrat i wykryto 4. takie 
czynniki środowiskowe. Analiza koszykowa 
nie wykrywała powiązań. Dodatkowo wykry-
to kilka czynników środowiskowych charak-
terystycznych dla pacjentów z alergią (każdą 

alergią, w tym odzwierzęcą), a odróżniającą 
tych pacjentów od osób zdrowych, bez obja-
wów alergii. 

Analiza koszykowa okazała się zbyt mało 
czuła w przypadku analizowanych danych śro-
dowiskowych i medycznych. Powiązania mię-
dzy danymi są bardziej złożone niż w analizach 
zakupów, dla których ta analiza została utwo-
rzona, i być może do danych środowiskowych 
przydałyby się inne modele statystyczne. 

7 PODSUMOWANIE 

Z uwagi na przygotowywane publikacje, w któ-
rym stadardowym wymaganiem jest, by prezen-
towane dane nie były wsześniej publikowane – 
w niniejszym streszczeniu wyniki opisano w for-
mie bardzo skrótowej, a skupiono się głównie na 
sposobie analizy problemu badawczego. Stresz-
czenie klasyczne, zawierające najważniejsze 
uzyskane wyniki, dostępne jest w internecie, 
w obowiązkowo wypełnianej przez doktoranta 
bazie Synaba, na portalu Nauka Polska; dodat-
kowo praca doktorska jest oczywiście dostępna 
w Bibliotece WUM, a informacje o ukazujących 
się publikacjach można uzyskać u autorki roz-
prawy, adres mailowy: liliana.trzpil@wum.edu.pl. 

8 PODZIĘKOWANIA 

Dziękuję wszystkim członkom zespołu badaw-
czego badania ECAP za rzetelną i miłą współ-
pracę, zaangażowanie i wspólnie zdobyte doś-
wiadczenie naukowe i doświadczenie w prowa-
dzeniu dużego projektu. Szczególne podzięko-
wania kieruję do Kierownika projektu, profesora 
Bolesława Samolińskiego. Firmie Statsoft dzię-
kuję za czasowe udostępnienie licencji na prog-
ram STATISTICA Data Miner. A za wsparcie, 
wnikliwe uwagi i opiekę dziękuję Promotorowi, 
Profesorowi Edwardowi Zawiszy. 
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