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Porównanie stopnia kontroli astmy w testach ACT 
i CACT oraz według kryteriów GINA u dzieci

Comparison of the degree of asthma control in the ACT™, 
CACT™ and GINA  criteria among children
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Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Przewlekły, wieloletni i nieprzewidywalny przebieg 
astmy oskrzelowej, która u większości chorych rozpoczyna się w dzie-
ciństwie, wymaga systematycznego monitorowania nasilenia objawów. 
Monitorowanie kliniczne zostało w ostatnich latach uzupełnione o szyb-
kie testy kontroli astmy, przy czym ich przydatność w pediatrii została jak 
dotąd zweryfikowana w nielicznych badaniach.

Cel. Celem pracy było porównanie wyników szybkich testów kontroli 
astmy ACT™ (Asthma Control Test) i CACT™ (Childhood Asthma Control 
Test) oraz określenie ich korelacji z oceną kontroli astmy wg kryteriów 
GINA (Global Initiative for Asthma).

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 48 dzieci chorych na astmę 
w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci oceniane były na 4 wizytach 
w kolejnych kwartałach roku. Istotnym elementem oceny klinicznej były 
szybkie testy kontroli astmy ACT™ i CACT™.

Wyniki. Łącznie w trakcie rocznej obserwacji uzyskano 145 testów ACT™ 
i 96 testów testów CACT™. W teście ACT™ 25 punktów uzyskano w 45%, 
wynik w zakresie 20-24 punkty w 41%, a wynik ≤19 punktów w14%. 
W teście CACT™ ≥19 punktów uzyskano w 78%, a wynik <19 punktów 
w 22%. Stwierdzono, korelacje pomiędzy oceną kontroli astmy w teście 
ACT™ i CACT™ a oceną stopnia kontroli wg kryteriów ustalonych przez 
GINA.

Wnioski. Wykazano zgodność oceny stopnia kontroli astmy w obu te-
stach z oceną lekarską na podstawie wytycznych GINA, co jest dowodem 
na ich wiarygodność i przydatność w codziennej praktyce lekarskiej. 
Wykazano korelację pomiędzy oceną stopnia kontroli astmy w testach 
ACT™ i CACT™ u dzieci, które wypełniły jednocześnie na tej samej wizycie 
oba testy.

Słowa kluczowe: astma, stopień kontroli astmy, ACT™, CACT™, 
GINA

Summary

Introduction. Chronic, long and unpredictable course of asthma that in 
most patients begins during childhood, requires systematic monitoring 
of severity of the symptoms. Clinical monitoring of bronchial asthma in 
recent years has been complemented by rapid asthma control tests, but 
their use in pediatrics has been verified in few studies so far.

Aim. To compare the results of the rapid tests in asthma control: ACT™ 
(Asthma Control Test) and CACT™ (Childhood Asthma Control Test) and 
to determine their correlation with the assessment of asthma control 
according to GINA criteria.

Materials and methods. The study involved a group of 48 asthmatic 
children aged 6 to 18. Children were evaluated during four visits in 
subsequent quarters of the year using asthma control tests ACT ™ and 
CACT ™.

Results. In total, during the annual observations, 145 tests ACT ™ and 
96 tests CACT ™ were obtained. In the ACT ™, 25 score was obtained in 
45%, the result of 20-24 score in 41%, and a score equal to or below 19 
was obtained in 14% of the tests. In the test CACT ™, ≥ 19 score was no-
ted in 78% and <19 score was recorded in 22% of the cases. There was a 
correlation between asthma control assessed with ACT™ or CACT™ and 
asthma control according to the GINA guideline.

Conclusions. The conformity of the results of both asthma control tests 
with the medical tests based on GINA guidelines proves their reliability 
and usefulness in everyday medical practice. A correlation has been 
shown to occur between the assessment of asthma control degree in 
children who underwent both tests during one single visit.
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WSTĘP
Astma, zdefiniowana jako przewlekła zapalna choroba 

dróg oddechowych charakteryzuje się dużym zróżnicowa-
niem i zmiennością przebiegu klinicznego [1]. Z praktycz-
nego punktu widzenia istotne jest znalezienie metod oceny 
i monitorowania chorych, które pozwoliłyby na wybór 
optymalnej terapii. Jak dotąd monitorowanie astmy opiera 
się na kryteriach klinicznych i wynikach badań czynności 
układu oddechowego, bowiem nie znaleziono żadnego 
parametru biochemicznego czy immunologicznego, który 
w sposób niezawodny korelowałby ze stanem klinicznym, 
ewolucją objawów i zapotrzebowaniem na leki. W opubli-
kowanych w 2006 r. wytycznych GINA zaproponowano, 
aby w ocenie chorych już leczonych uwzględnić łącznie pa-
rametry kliniczne i czynnościowe określające tzw. poziom 
kontroli astmy. Wyróżniono trzy poziomy kontroli: całkowi-
tą, częściową i brak kontroli. Poziomy kontroli wyznaczają 
kierunek modyfikacji leczenia – intensyfikacja, złagodzenie 
czy pozostawienie na tym samym poziomie. Osiągnię-
cie tego samego poziomu kontroli astmy może wiązać 
się u różnych chorych, a nawet u tego samego chorego 
w różnych okresach jego choroby z różną intensywnością 
leczenia. Oprócz kryteriów oceny kontroli astmy wg GINA, 
dodatkowo dla celów codziennej praktyki zaproponowano 
uproszczone testy oceny kontroli astmy, a wśród nich testy 
ACT™ (ang. Astma Control Test) i CACT™ (ang. Childhood 
Asthma Control Test). Ich celem jest szybkie pozyskanie 
ważnych informacji na temat stanu chorego i wpływu 
choroby na jego życie. Ukierunkowane celowane pytania 
uczą pacjentów samooceny, zwracają uwagę na najbar-
dziej istotne objawy i jednocześnie skracają czas trwania 
wizyt konsultacyjnych. Zakres możliwości odpowiedzi jest 
dość szeroki, co pozwala na względnie precyzyjną ocenę 
nasilenia objawów. Wynik testu odzwierciedla skuteczność 
leczenia i jest pomocny w jego modyfikacji.

Celem pracy była ocena kontroli astmy u dzieci na pod-
stawie testu ACT™ (chorzy od 11 roku życia) i testu CACT™ 
(chorzy od 4 do 11 roku życia) oraz porównanie obu testów 
z oceną kontroli astmy wg kryteriów GINA.

MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną stanowiło 48 dzieci chorych na astmę 

w wieku od 6 do 18 roku życia (średnia wieku 13,30±3,00 
lat), leczonych w Poradni Alergologicznej Szpitala Klinicz-
nego im. Karola Jonschera w Poznaniu. W grupie tej było 
30 chłopców i 18 dziewczynek. Protokół badania dla 
całej grupy dzieci obejmował 4 konsultacje w ciągu roku 
(w 4 kolejnych kwartałach). W czasie wszystkich wizyt pa-
cjenci i ich opiekunowie odpowiadali na pytania zawarte 
w szybkich testach kontroli astmy oraz oceniano stopień 
kontroli astmy wg kryteriów GINA.

Test kontroli astmy ACT™ wykorzystano u pacjentów 
w wieku powyżej 11 lat. Test ten, opracowany przez Na-
thana i wsp. [2] składa się z 5 pytań dotyczących związa-
nych z chorobą ograniczeń aktywności życiowej i zaburzeń 
snu, występowania duszności, zapotrzebowania na lek 
interwencyjny oraz ogólnej oceny kontroli astmy. Każda 
odpowiedź jest oceniania w skali 5. punktowej. Uzyskanie 

25 punktów oznacza pełną kontrolę astmy, 20-24 – częścio-
wą kontrolę, a 19 punktów i poniżej – brak kontroli.

Test CACT™ przeprowadzono u dzieci w wieku od 4 do 
11 lat. Na pierwsze 4 pytania ocenione w skali 3 punktowej 
odpowiadały dzieci, na kolejne 3 odpowiadali opiekuno-
wie, wybierając jedną z 5 możliwości. Pytania do dzieci 
dotyczyły ogólnego samopoczucia związanego z chorobą, 
ograniczenia aktywności, kaszlu i przebudzeń nocnych. 
Rodzice odpowiadali na pytania na temat objawów astmy 
ogólnie, świszczącego oddechu i nocnych przebudzeń. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym 
teście wynosi 27. Wynik powyżej 19 punktów świadczy 
o dobrze kontrolowanej astmie, a poniżej o częściowej 
kontroli lub jej braku. Wybrane losowo dzieci w wieku od 
9 do 15 lat wypełniły oba testy, w sumie uzyskano 51 po-
dwójnych testów.

Pytania w teście ACT™ i CACT™ odnoszą się do okresu 
ostatnich 4 tygodni, poprzedzających wizytę.

U wszystkich badanych oceniono stopień kontroli astmy 
zgodnie z zaleceniami GINA. Ocena oparta została na ta-
kich kryteriach jak: częstość objawów dziennych i nocnych, 
ocena aktywności życiowej, zużycie leków interwencyjnych, 
występowanie zaostrzeń. Ustalono następujące stopnie 
kontroli astmy: kontrolowaną - 1, umiarkowanie kontrolo-
waną - 2 i niekontrolowaną - 3.

Podsumowano wyniki wszystkich testów ACT™, wszyst-
kich testów CACT™, porównano wyniki równocześnie wy-
pełnionych testów ACT™ i CACT™ oraz porównano wyniki 
uzyskane w szybkich testach ACT™ i CACT™ z wynikami 
oceny kontroli astmy wg GINA.

Do obliczeń wykorzystano pakiet statystyczny STATISTI-
CA (data analysis software system), v9.0 oraz Analyse-it 
for Microsoft Excel v2.20. Wyznaczono współczynnik ko-
relacji nieparametrycznej Spearmana do zbadania zależ-
ności między oceną kontroli astmy w teście ACT™, CACT™ 
i w oparciu o kryteria GINA. Parametry kontroli astmy ACT™ 
i CACT™ analizowano za pomocą testów nieparametrycz-
nych. W stosowanych testach przyjęto poziom istotności 
α=0,05.

WYNIKI
Test kontroli astmy ACT™ przeprowadzono odpowied-

nio u 34, 33, 39 i 39 chorych na poszczególnych wizytach, 
łącznie w trakcie rocznej obserwacji uzyskano 145 testów. 
W teście ACT wynik maksymalny tj. 25 punktów (astma 
dobrze kontrolowana) uzyskano w 66 testach (45%), wynik 
w zakresie 20-24 punkty (astma częściowo kontrolowana) 
w 59 testach (41%), a wynik ≤19 punktów (astma niekon-
trolowana) w 20 testach (14%).

Test kontroli astmy w wersji pediatrycznej przeprowadzo-
no u 24 chorych na każdej z 4 wizyt, łącznie w trakcie rocz-
nej obserwacji uzyskano 96 testów. Test CACT™ w 75 (78%) 
przypadkach został wypełniony na więcej niż 19 punktów 
(astma dobrze kontrolowana), a w 21 (22%) przypadkach 
poniżej 19 punktów (astma częściowo kontrolowana 
i niekontrolowana). Według kryteriów GINA dobrą kontrolę 
astmy stwierdzono w 112 przypadkach; w 60 przypadkach 
– częściową kontrolę i w 18 przypadkach – brak kontroli.
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n=51 ACT™<20 ACT™ <20-24> ACT™=25 P

CACT™ ≤19 6 2 0
0,00001

CACT™ >19 0 24 19

Kaczmarek M i wsp. Porównanie stopnia kontroli astmy w testach ACT i CACT...

Porównanie pomiędzy testem ACT™ a CACT™
Poddano analizie całościowe wyniki testów (ACT™ 

i CACT™) przeprowadzonych w grupie dzieci, które wypeł-
niły oba testy. Obserwowano istotną statystycznie zależ-
ność między nimi (p=0,0000001; tab. I).

Stwierdzono, że wszystkie dzieci, które uzyskały w teście 
ACT™ 25 punktów, co odpowiada astmie kontrolowanej, 
w teście CACT™ uzyskały liczbę punktów odpowiadającą 
dobrej kontroli astmy. Z kolei wszystkie dzieci, które uzy-
skały wynik poniżej 20 w teście ACT™ również w teście 
CACT™ otrzymały poniżej 19 punktów. W obu przypadkach 
taka liczba punktów odpowiada astmie niekontrolowanej 
(p=0,00001).

Porównanie pomiędzy testem ACT™, CACT™ 
i oceną kontroli wg kryteriów GINA

Stwierdzono, że istnieje korelacja pomiędzy oceną kon-
troli astmy w teście ACT™ a oceną stopnia kontroli wg 
kryteriów ustalonych przez GINA. Największą zgodność 
oceny odnotowano u dzieci, które uzyskały w teście ACT™ 
25 punktów pozwalających na określenie stopnia kontroli 
astmy jako całkowitą. Większość spośród nich została na 
podstawie kryteriów GINA także zakwalifikowana do grupy 
o dobrym stopniu kontroli astmy. Również większość dzieci 
(60,23%), które uzyskały w teście ACT™ poniżej 20 punk-
tów (astma niekontrolowana) zostały podobnie ocenione 
wg GINA, chociaż u 5 dzieci (5,68%) w tej grupie ocena wg 
kryteriów GINA nie ujawniła problemów z kontrolą astmy. 
Największe różnice oceny dotyczyły dzieci, które w teście 
ACT™ uzyskały 20-24 punkty (astma częściowo kontrolo-
wana). 50,85% w tej grupie zostało zakwalifikowanych wg 
GINA jako astma dobrze kontrolowana (stopień 1), a taki 
sam stopień kontroli wg GINA jak w ACT™ odnotowano 
w 44,07% przypadków (tab. II). Przedstawiona na rycinie 
1 odwrotna korelacja wyników ACT™ i oceny GINA po-
twierdza zgodność ocen (najlepsza kontrola astmy to naj-
niższy poziom wg GINA i najwyższa punktacja w szybkich 
testach).

Analiza zależności między oceną stopnia kontroli astmy 
w teście CACT™ a stopniem kontroli astmy ustalonym we-

dług wytycznych GINA również wykazała zgodność usta-
lonego poziomu kontroli. Potwierdzeniem jest odwrotna 
korelacja wartości punktowych oceny wg GINA i CACT™ 
podczas wizyty I, II, IV (pI=0,017165, pII=0,001852, pIV= 
0,003105). Zależność ta odnosiła się zarówno do odpowie-
dzi uzyskanych od dzieci jak i rodziców. Natomiast w trakcie 
wizyty III przyczyną braku korelacji był brak różnicy w liczbie 
dzieci z astmą dobrze kontrolowaną (ryc. 1, 2).

DYSKUSJA
Wytyczne Global Initiative for Asthma, GINA 2006 [1] 

przyniosły istotną zmianę w wytycznych postępowania 
w astmie, wprowadzając jako podstawę decyzji terapeu-
tycznych, ocenę kontroli objawów astmy zamiast oceny 
stopnia ciężkości. Stopień kontroli powinien być określony 
na podstawie następujących kryteriów: objawy dzienne 
i nocne, ograniczenie aktywności życiowej, potrzeba 
stosowania leczenia doraźnego, współwystępowanie za-
ostrzeń oraz wyniki badania czynnościowego. W oparciu 
o te kryteria autorzy wytycznych definiują dobry, częściowy 
i brak kontroli astmy. Na potrzeby codziennej praktyki 
zaproponowano szybkie testy kontroli astmy w oparciu 
o kilka prostych pytań, na które odpowiedzi są punktowane 
w skali od 1-5 w teście ACT™ i 0-7 w teście CACT™. W pracy 
poddano analizie wyniki testów w czasie rocznej obserwacji 
oraz porównano wyniki tych testów z oceną kontroli astmy 
wg kryteriów GINA.

Uzasadnieniem do porównania wyników testów ACT™ 
i CACT™ są spostrzeżenia własne wskazujące na pewną 
trudność w pełnym rozumieniu i wypełnianiu testu ACT™ 
przez część pacjentów w wieku 12-13 lat. W grupie dzieci, 
które wypełniły oba testy kontroli astmy ACT™ i CACT™ 
obserwowano istotną statystycznie zależność między nimi. 
Stwierdzono, że wszystkie dzieci, które uzyskały w teście 
ACT™ 25 punktów, co odpowiada astmie kontrolowanej, 
w teście CACT™ uzyskały liczbę punktów odpowiadającą 
dobrej kontroli astmy. Natomiast wszystkie dzieci, które 
uzyskały wynik poniżej 20 w teście ACT™ również w teście 
CACT™ otrzymały poniżej 19 punktów. Wyniki te potwier-
dziły dane literaturowe o przydatności obu testów w ocenie 
przebiegu choroby [3,4], a ponadto wskazują, że zastąpie-

ACT™<20 ACT™ <20-24> ACT™=25 p

GINA 1 5
5,68%

30
50,85%

53
80,30%

0,000001GINA 2 30
34,09%

26
44,07%

13
19,70%

GINA 3 53
60,23%

3
5,08%

0
0,00%

Tabela I. Porównanie wyników testu ACT™ i CACT™

Tabela II. Porównanie pomiędzy testem ACT™ a oceną kontroli astmy wg GINA
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nie testu CACT™ testem ACT™ u chorych starszych nie po-
winno mieć wpływu na wyniki oceny stopnia kontroli.

Istnieje niewiele badań dotyczących porównania stopnia 
kontroli astmy wg kryteriów CACT™ i GINA. Przeprowadzo-
na analiza zgodności między oceną stopnia kontroli astmy 
w teście CACT™ a stopniem kontroli astmy ustalonym we-
dług wytycznych GINA w badanej grupie dzieci potwierdzi-
ła zgodność oceny stopnia kontroli astmy za pomocą obu 
metod. Podobne wyniki uzyskał Yu i wsp. Wykazał on, że 
pacjenci z dobrym stopniem kontroli astmy wg kryteriów 
GINA uzyskiwali więcej punktów w teście CACT™ niż pa-
cjenci z częściową kontrolą lub bez kontroli [5].

W innym badaniu prowadzonym przez Erkoçoğlu i wsp. 
w grupie 314 pacjentów stopień kontroli astmy oceniono 
jako dobry u 54,8% wg kryteriów GINA i u 51% na podsta-
wie testu CACT™ przy punkcie odcięcia 21 [6]. Przy indy-
widualnej ocenie każdego pacjenta zauważono jednak, że 
w 26,7% przypadków występuje niezgodność oceny po-
ziomu kontroli astmy ustalonych za pomocą tych dwóch 
metod. Spośród pacjentów kwalifikowanych jako astma 

dobrze kontrolowana wg kryteriów GINA 27,9% było 
zakwalifikowanych jako astma częściowo kontrolowana 
zgodnie z oceną w teście CACT™. Z kolei 25,4% ocenionych 
jako astma niekontrolowana wg kryteriów GINA, zakwalifi-
kowano jako astma dobrze kontrolowana w teście CACT™. 
Trudność w porównaniu oraz różnice w ocenie stopnia kon-
troli astmy za pomocą testu CACT™ i wg kryteriów GINA 
mogą być spowodowane faktem, że w klasyfikacji wg GINA 
mamy 3 zakresy kontroli astmy, a za pomocą testu CACT™ 
uzyskujemy 2 zakresy.

Spośród pacjentów, którzy otrzymali 25 pkt w teście 
ACT™ 80,30% badanych uzyskało dobry stopień kontroli 
astmy wg oceny GINA, a 19,70% zostało zakwalifikowa-
nych jako astma częściowo kontrolowana. Pokazuje to, 
że pacjenci mają tendencję do wyższej oceny swojego 
stopnia kontroli astmy niż mogłoby to wynikać z oceny 
wg kryteriów GINA. Może to wynikać z faktu, że ocena 
wg GINA opiera się na ocenie dłuższego okresu czasu, co 
zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się objawów. 
Z kolei jednak około 50% pacjentów, którzy w teście ACT™ 

Ryc. 1. Liczba uzyskanych punktów w teście ACT™ w zależności od kontroli astmy wg GINA

Ryc. 2. Analiza zgodności oceny kontroli astmy w teście CACT™ i wg GINA
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uzyskali 20-24 punkty byli wg GINA ocenieni jako pełna 
kontrola astmy. Może to wynikać z przyjęcia w teście ACT™ 
bardzo ostrych, wysokich ilościowych warunków kontroli. 
Umniejszenie oceny o 1 punkt już wskazuje na częściową 
kontrolę, a może być wynikiem np. stosowania leku inter-
wencyjnego raz w tygodniu lub rzadziej, czy rzadkiego ogra-
niczenia aktywności życiowej. Natomiast w kryteriach GINA 
stosowanie leku interwencyjnego do 2 razy w tygodniu nie 
dyskwalifikuje z poziomu pełnej kontroli. Także w grupie 
chorych, którzy uzyskali poniżej 20 punktów w teście ACT™ 
aż u 34,09% ocena na podstawie kryteriów GINA wskazy-
wała na częściową, a więc lepszą kontrolę. Ta rozbieżność 
również może być spowodowana różnicami w określeniu 
akceptowanej częstości objawów z większą tolerancją 
w ocenie wg GINA. Tym samym pacjenci z tej grupy mają 
tendencję do niższej oceny stopnia kontroli astmy niż mo-
głoby to wynikać z oceny wg kryteriów GINA.

W wieloośrodkowym badaniu dotyczącym metod oceny 
stopnia kontroli astmy, Thomas i wsp. zauważyli dobrą 
korelację pomiędzy astmą niekontrolowaną i częściowo 
kontrolowaną (<20 punktów) w teście ACT™ a oceną wg 
kryteriów GINA [7]. Natomiast dla astmy dobrze kontro-
lowanej (≥20 punktów) w teście ACT™ stwierdzono słabą 
zależność z kryteriami GINA.

Korelację pomiędzy testem ACT™ a oceną kontroli astmy 
wg GINA zauważyli Álvarez-Gutiérrez i wsp. w badaniu 
przeprowadzonym na terenie Hiszpanii [8]. W interpre-
tacji testu ACT™ autorzy wyznaczyli 2 punkty odcięcia 

(18 i 21 punktów), dzięki którym uzyskali 3 przedziały kon-
troli astmy jak w klasyfikacji GINA. Większość pacjentów 
z astmą dobrze kontrolowaną, częściowo kontrolowaną 
i niekontrolowaną według kryteriów GINA zostało podobnie 
sklasyfikowanych na podstawie testu ACT™ – odpowiednio 
59,4%, 54,1% i 63,6% pacjentów. Odnotowano jednak 
pewne rozbieżności: 6,4% pacjentów z astmą dobrze kon-
trolowaną wg GINA uzyskało <18 punktów i 8% pacjentów 
z astmą niekontrolowaną wg GINA uzyskało >21 punktów 
w teście ACT™. W świetle aktualnych badań nad testem 
ACT™, jest on uważany za wartościowy i pomocny przy 
określeniu stopnia kontroli astmy [2,9].

Przeprowadzone badania i dane z piśmiennictwa wska-
zują na przydatność monitorowania astmy przy pomocy 
oceny parametrów kontroli. W określeniu kontroli przy-
datna jest zarówno skala oceny zaproponowana przez 
ekspertów GINA jak i ocena za pomocą szybkich testów. 
Między wynikami tych ocen istnieje duża, choć niecałkowita 
zgodność. Jest to wynikiem różnic przyjętych kryteriów oce-
ny: czasu objętego obserwacją oraz zdefiniowania poziomu 
tolerancji objawów. Ocena wg wytycznych GINA pozwala 
na ocenę zmienności długofalowej, z kolei ocena ostatnich 
4 tygodni eliminuje błąd wynikający z zapominania. Spo-
radyczne objawy obniżają bardziej stopień kontroli astmy 
w szybkich testach niż w ocenie wg GINA. W tej sytuacji wy-
daję się, że oba rodzaje oceny powinny być uwzględnione 
w praktyce dla ustalenia optymalnej terapii.
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