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АБСТРАКТ 
 
Вовед: Со оглед на варијацијата во временскиот тренд на алергиски ринитис и егзема во 
зависност од географскиот регион и сеуште недоволно познатите причините за овие 
разлики, целта беше нивно утврдување кај млади адолесценти од Република Северна 
Македонија.  
 
Методи: Беа користени податоци од адолесценти на возраст од 12-15 години од училишта, 
селектирани по случаен избор, од Скопје добиени преку 3 студии во пресек (2002, 2006 и 
2016) од пополнетиот ISAAC прашалник од страна на адолесцентите во првите две студии 
и од SLHSC прашалникот од страна на родителите во третата студија. Трендот на 
преваленцијата на двете болести беше испитан дескриптивно и со мултипна логистичка 
регресија со прилагодување на потенцијални фактори на влијание. 
 
Резултати: Преваленцијата на болестите се разликуваше во тек на испитуваниот период 
(2002, 2006 и 2016): кивање или носна секреција/опструкција вон од настинка/грип во 
последните 12 мес. (23,1%, 19,9% и 39,3%, p<0.001); дијагностициран алергиски ринитис 
било кога (6,7%, 4,4% и 15,4%, p<0.001); дијагностицирана егзема било кога (3,7%, 2,6% и 
6,4%, p=0.028). Aнализите со прилагодување ги потврдија дескриптивните резултати за 
асоцираноста меѓу годината на испитување со алергиски ринитис и егзема. Беше утврден 
тренд на пораст на преваленцијата на алергиски ринитис и егзема во 2016 наспроти 2002 
(кивање или носна секреција/опструкција во последни 12 мес.: aOR=2.10, 95%CI=1.66-2.66, 
p<0.001; дијагностициран алергиски ринитис било кога: aOR=2.34, 95%CI=1.66-3.32, 
p<0.001; дијагностицирана егзема било кога: aOR=2.03, 95%CI=1.27-3.23, p=0.003).  
 
Заклучок: Утврден е сигнификантен тренд на пораст на преваленцијата на алергиски 
ринитис и егзема кај млади адолесценти во Р. С. Македонија во тек на 14 годишен период, 
што е од значење за планирање на здравствената заштита на локално ниво. Подобреното 
дијагностицирање и брзите промени на надворешните фактори со вестернизација на 
животниот стил и промена во рамнотежата на ризичните/превентивните фактори, често 
присутни во источноевропските земји во развиток во последните две децении, би можеле 
да помогнат во објаснување на трендот на пораст.  
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: As temporal trends of allergic rhinitis and eczema prevalence vary by geographic 
region and reasons for these differences are still not well known, the aim was to assess them 
among young adolescents in The Republic of North Macedonia.  
 
Methods: Data from adolescents aged 12-15 years from randomly selected schools in Skopje 
obtained from 3 cross-sectional surveys (2002, 2006 and 2016) was used for the analysis. In the 
first two surveys the ISAAC questionnaire was self-completed by the adolescents while in the 
third survey SLHSC questionnaire was parental-completed. Trends in the prevalence of both 
diseases were investigated descriptively and using multiple logistic regression to adjust for 
potential confounding factors. 
 
Results: The prevalence of the diseases differed over time (2002, 2006 and 2016): current 
sneezing or a runny/blocked nose apart from a cold/flu (23.1%, 19.9% and 39.3%, p<0.001); 
ever-diagnosed allergic rhinitis (6.7%, 4.4% and 15.4%, p<0.001); ever-diagnosed eczema 
(3.7%, 2.6% and 6.4%, p=0.028). In the adjusted analyses, associations between year and 
allergic rhinitis, and eczema confirmed the descriptive results. Increases in allergic rhinitis and 
eczema prevalence rates in 2016 vs 2002 were determined (current sneezing or a runny/blocked 
nose: aOR=2.10, 95%CI=1.66-2.66, p<0.001; ever-diagnosed allergic rhinitis: aOR=2.34, 
95%CI=1.66-3.32, p<0.001; ever-diagnosed eczema: aOR=2.03, 95%CI=1.27-3.23, p=0.003).  
Conclusion: Significant increases in allergic rhinitis and eczema prevalence among young 
adolescents in the R. N. Macedonia over a period of 14 years were established, which is 
important to plan health care on a local level. Improved diagnostic labeling and rapid 
environmental change with westernization of lifestyle and change in risk/protective factors 
balance, often present in Eastern European developing countries, may help explain these 
increases.  
 
 
 
 


