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Wprowadzenie. Pediatryczny Kwestionariusz Jakoci ¯ycia
opracowany przez Juniper i wsp. ocenia wp³yw astmy na codzienn¹
aktywnoæ dzieci. Sk³ada siê z 23 pytañ obejmuj¹cych trzy domeny:
objawy, ograniczenie aktywnoci oraz emocje.
Cel. Autorzy pracy badali korelacje pomiêdzy ocen¹ jakoci ¿ycia
wed³ug polskiej wersji kwestionariusza a parametrami spirometrycznymi
(FVC, FEV1, PEF, MEF50, MEF25) oraz dobow¹ zmiennoci¹ PEF
u dzieci chorych na astmê.
Materia³ i metody. U 32 pacjentów w wieku 7-17 lat (12 dziewcz¹t,
20 ch³opców) ze stabilnym przebiegiem astmy wykonywano badanie
spirometryczne oraz oceniano jakoæ ¿ycia podczas 2 wizyt
w odstêpach 2-tygodniowych. Pomiêdzy wizytami pacjenci mierzyli
codziennie szczytowy przep³yw wydechowy (PEFR), notowali
objawy choroby oraz zu¿ycie szybko dzia³aj¹cych leków
rozszerzaj¹cych oskrzela.
Wyniki. Podczas okresu obserwacji rednie wartoci parametrów
spirometrycznych nie uleg³y znacz¹cej zmianie. Podobnie ocena jakoci
¿ycia by³a prawie identyczna na wizycie 1 (6,0±0,8) i na wizycie 2
(6,1±1,0). Wartoæ oceny jakoci ¿ycia nie korelowa³a z parametrami
spirometrycznymi na wizycie 1. Zaobserwowano korelacjê pomiêdzy
punktow¹ ocen¹ jakoci ¿ycia a FVC na wizycie 2 (r=0,48, p=0,011).
Analiza regresji wielokrotnej wykaza³a korelacjê pomiêdzy punktow¹
ocen¹ jakoci ¿ycia na wizycie 2 i FVC oraz zmiennoci¹ dobow¹
PEFR podczas 2-tygodniowego okresu przed wizyt¹.
Wnioski. Badania czynnociowe oraz ocena jakoci ¿ycia za pomoc¹
Pediatrycznego Kwestionariusza Jakoci ¯ycia stanowi¹ dwa ró¿ne
narzêdzia oceny ciê¿koci choroby w astmie dzieciêcej, jakkolwiek
zmiennoæ dobowa PEFR mo¿e byæ zwi¹zana z jakoci¹ ¿ycia dzieci
chorych na astmê. Dla uzyskania pe³nego obrazu przebiegu i ciê¿koci
choroby wskazana jest ocena zarówno parametrów czynnociowych
uk³adu oddechowego, jak i kwestionariusza jakoci ¿ycia.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 45-49

Introduction. Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire
(PAQLQ) by Jupiter at al. estimates the influence of asthma on daily
activity of children. It consists of 23 inquires comprising 3 domains:
disease symptoms, reduction of activity and emotions.
Aim of study. The authors assessed the correlation between quality of
life parameters score (Polish version) and spirometric parameters (FVC,
FEV1, PEF, MEF 50, MEF25) and PEF daily variability in children
with asthma.
Material and methods. In 32 out patients aged 7-17 years (12 females
and 20 males), with stable asthma quality of life parameters and
spirometry were obtained at visit 1 and repeated 2 weeks later (visit 2).
Between the visits, patients were recording daily PEF, symptoms score
and bronchodilatator use.
Results. During 2 weeks period the mean values of spirometric
parameters did not change significantly. Similarly, PAQLQ score was
quite the same on visit 1 (6.0±0.8) and on visit 2 (6.1±1.0).
Quality of life parameters score did not correlate with pulmonary
function on visit 1, and only week correlation between PAQLQ score
and FVC on visit 2 (r=0.48, p=0.011) was observed. However,
multivariate regression analysis showed significant correlation between
PAQLQ score on visit 2 and FVC and PEF variability during 2 week
period.
Conclusions. We conclude that pulmonary function and quality of
life parameters appear to highlight different aspects of disease severity
in pediatric asthma, but PEF variability is related to quality of life in
asthmatic children. Therefore, both measures (quality of life parameters
and pulmonary function test including PEF variability) should be taken
into account in order to get a complete picture of severity of disease.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 45-49
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W krajach rozwiniêtych astma oskrzelowa jest obecnie najczêciej wystêpuj¹c¹ przewlek³¹ chorob¹ uk³adu
oddechowego u dzieci [1]. Na podstawie wyników miêdzynarodowego badania ISAAC (International Study of

Asthma and Allergies in Childhood) czêstoæ wystêpowania astmy oceniono na 11% w grupie dzieci w wieku
6-7 lat i na 11,7% w grupie wiekowej 13-15 lat [1,2].
W Polsce na astmê oskrzelow¹ choruje ok. 8,6% dzieci
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w wieku 3-16 lat [3]. Istniej¹ jednak du¿e ró¿nice w wystêpowaniu astmy wieku rozwojowego w poszczególnych
regionach Polski; najni¿szy wskanik chorobowoci wystêpuje w województwie podlaskim, najwy¿szy w województwie mazowieckim, ³ódzkim i pomorskim [3]. Na
podstawie szacunkowych badañ Kurzawy i wsp. mo¿na przyj¹æ, ¿e w Polsce na astmê cierpi oko³o 10-15% dzieci [4].
Charakterystyczne objawy astmy oskrzelowej takie
jak np. kaszel, wiszcz¹cy oddech, uczucie dusznoci
i ucisku w klatce piersiowej, bêd¹ce wynikiem przewlek³ego procesu zapalnego w drogach oddechowych i nadreaktywnoci oskrzeli [1], w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na obni¿enie aktywnoci fizycznej, stanu emocjonalnego, zwiêkszenie absencji w szkole oraz na gorsze wyniki w nauce osi¹gane przez dzieci chore [5].
Tradycyjne metody oceniaj¹ce stan zdrowia dziecka
chorego na astmê tj.: wywiad, badanie fizykalne, pomiar
szczytowego przep³ywu wydechowego (PEFR) czy nawet dok³adniejsze badanie czynnociowe uk³adu oddechowego czêsto nie pozwalaj¹ na pe³n¹ ocenê stanu zdrowia dziecka. Zgodnie z definicj¹ WHO zdrowie oznacza: pe³ny dobrostan fizyczny, psychiczny i spo³eczny,
a nie jedynie brak choroby [6].
Obecnie w ocenie stanu zdrowia jak i wp³ywu choroby na samopoczucie ogólne i codzienn¹ aktywnoæ oraz
w ocenie wyników leczenia czy dzia³añ niepo¿¹danych
leków, stosowane s¹ coraz czêciej kwestionariusze jakoci ¿ycia. Okaza³y siê one przydatne nie tylko w badaniach klinicznych dotycz¹cych skutecznoci leczenia
[7,8], ale tak¿e w codziennej praktyce lekarskiej pozwalaj¹c na ocenê przebiegu choroby, efektywnoci podejmowanych decyzji terapeutycznych oraz na okrelenie
wp³ywu procesu leczenia na jakoæ ¿ycia dziecka [4,9,10].
W Polsce nie by³y dotychczas podejmowane badania
dotycz¹ce korelacji parametrów spirometrycznych z ocen¹ jakoci ¿ycia u dzieci chorych na astmê oskrzelow¹.
Celem pracy by³o zbadanie korelacji pomiêdzy jakoci¹ ¿ycia dzieci chorych na astmê oskrzelow¹ mierzon¹
na podstawie kwestionariusza jakoci ¿ycia wg Juniper [5,9]
a wartociami parametrów badania spirometrycznego.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniem objêto grupê 32 dzieci (12 dziewcz¹t i 20
ch³opców w wieku od 7 do 17 lat, rednia wieku 12,1±3,6)
leczonych w Poradni Alergologicznej w Gliwicach z powodu astmy oskrzelowej. Wszyscy chorzy mieli rozpoznan¹ astmê oskrzelow¹ i zgodnie z wytycznymi GINA
2002 [1] u 24 osób (75%) wyró¿niono postaæ ³agodn¹, u 7
(22%) postaæ umiarkowan¹ i u jednego chorego (3%)
postaæ ciê¿k¹. U wszystkich pacjentów stosowano przewlek³e leczenie przeciwzapalne zgodnie z wytycznymi
GINA 2002 [1]. Do badania wybrano dzieci ze stabilnym przebiegiem choroby (wg oceny lekarza i rodziców

w okresie ostatnich 3 miesiêcy bez zaostrzenia), u których podczas ca³ego badania (wizyta 1) nie zmieniano
zasad leczenia przewlek³ego.
Przebieg badania
W czasie 2 kolejnych wizyt (wizyta 1 i wizyta 2), w odstêpach 2-tygodniowych, wykonywano badanie spirometryczne spirometrem LUNGTEST 1000. Oceniano nastêpuj¹ce parametry:
- FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second, jednosekundowa objêtoæ forsownego wydechu),
- PEF (Peak Expiratory Flow, szczytowy przep³yw wydechowy),
- MEF75, (Maximal Expiratory Flow at 75% FVC, maksymalny przep³yw wydechowy w momencie gdy do
koñca wydechu pozosta³o jeszcze 75% FVC),
- MEF50 (Maximal Expiratory Flow at 50% FVC, maksymalny przep³yw wydechowy w momencie, gdy do
koñca wydechu pozosta³o jeszcze 50% FVC),
- MEF25 (Maximal Expiratory Flow at 25% FVC, maksymalny przep³yw wydechowy w momencie, gdy do
koñca forsownego wydechu pozosta³o jeszcze 25%
FVC),
- FVC (Forced Expiratory Flow, natê¿ona wydechowa
pojemnoæ ¿yciowa p³uc).
Badanie spirometryczne by³o wykonywane przez
odpowiednio wyszkolony personel zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi standaryzacji badania [11,12]. Na 6 godzin przed badaniem chorzy nie stosowali wziewnych,
krótko dzia³aj¹cych β 2-mimetyków. Pomiêdzy kolejnymi wizytami pacjenci mierzyli w domu poranny i wieczorny szczytowy przep³yw wydechowy (PEFR) przy
pomocy miernika szczytowego przep³ywu Mini Wright
[18], zapisuj¹c w dzienniczku najlepszy wynik z 3 kolejnych prób. Chorzy notowali tak¿e nasilenie objawów i zu¿ycie krótko dzia³aj¹cych β2 -mimetyków. Obliczono
zmiennoæ PEFR w okresie 2 tygodni pomiêdzy wizyt¹ 1
a wizyt¹ 2, wykorzystuj¹c prosty wskanik zmiennoci
PEFR wg Reddela i wsp. [1,19], obliczany w nastêpuj¹cy
sposób: (najni¿sza wartoæ PEFR w badanym okresie /
najwy¿sza wartoæ PEFR w badanym okresie)*100%.
Podczas wizyty 1 i 2 odpowiednio przeszkolone pielêgniarki pediatryczne przeprowadza³y badanie jakoci ¿ycia przy pomocy Pediatrycznego Kwestionariusza Jakoci ¯ycia (PKJ¯) autorstwa prof. Elisabeth Juniper
[13-17]. Na wykorzystanie polskiej wersji tego kwestionariusza uzyskano zgodê autorki.
PKJ¯ sk³ada siê z 23 pytañ dotycz¹cych sfery aktywnoci fizycznej, emocjonalnej oraz objawów. Odpowiedzi na pytania s¹ punktowane w skali od 1-7, w której
1 oznacza maksymalne nasilenie dolegliwoci lub maksymalne ograniczenie danej funkcji, a 7 oznacza stan pe³nego zdrowia. Ca³kowity wynik punktowy jakoci ¿ycia
wyra¿a siê redni¹ uzyskan¹ ze wszystkich pytañ. Badanie jakoci ¿ycia zosta³o powtórzone u tych samych dzieci
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za 2 tygodnie podczas wizyty 2, co pozwoli³o na ocenê
zmian w jakoci ¿ycia u poszczególnych chorych. Zmianê wartoci o co najmniej 0,5 punktu uznano za najmniejsz¹ istotn¹ ró¿nicê [9,14].
Analiza statystyczna
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Tabela I. rednie wartoci parametrów spirometrycznych oraz
punktowej oceny jakoci ¿ycia wg Pediatrycznego Kwestionariusza Jakoci ¯ycia (PKJ¯) na wizycie 1 i 2

PEF (% w. nal.)

Wizyta 1

Wizyta 2

99,06±17,0

94,20±18,7

Analizê statystyczn¹ przeprowadzono pod k¹tem ba- MEF (% w. nal.)
99,88±19,9
96,27±21,7
75
dania zale¿noci zmiennej jakoci ¿ycia (QL), wyra¿oMEF50 (% w. nal.)
103,69±22,9
98,83±23,6
nej wg skali punktowej, od zmiennych niezale¿nych
124,91±35,0
119,63±37,6
(FEV1, FVC, PEF, MEF 75, 50, 25, FEV1 %VC, zmiennoci MEF25 (% w. nal.)
FEV
%
VC
86,65±12,5
85,83±15,5
PEFR). Oceniono zgodnoæ rozk³adów badanych zmien1
nych z rozk³adem normalnym, pos³uguj¹c siê testem Sha- Wsk. Zmn. PEFR (%)

80,41±8,37
piro-Wilka, a nastêpnie dokonano analizy korelacyjnej PKJ¯
6 0,78
6,03 0,93
przedstawionych zmiennych, pos³uguj¹c siê wspó³czynmin.  4,0
min.  3,7
nikiem korelacji liniowej Pearsona. Przeprowadzono rówmax.  7,0
max.  6,9
nie¿ analizê regresji wielokrotnej dla sprawdzenia czy
istnieje równoczesne oddzia³ywanie kilku zmiennych nie- % w. nal.  % wartoci nale¿nej
zale¿nych na wartoæ QL.
Tabela II. Pacjenci, u których stwierdzono parametry spiromeW analizach statystycznych przyjmowano poziom tryczne poni¿ej normy na jednej z wizyt
istotnoci p=0,05. Analizê wykonano za pomoc¹ programu Statistica 3.0.
WYNIKI
U badanych dzieci rednie wartoci parametrów spirometrycznych na wizycie 1 i wizycie 2 nie ró¿ni³y siê
istotnie statystycznie (tab. I). Tak¿e odsetek pacjentów
wykazuj¹cych obni¿one poni¿ej normy wartoci poszczególnych parametrów w badaniu czynnociowym by³ zbli¿ony na wizycie 1 i 2 (tab. II).
Oceniaj¹c jakoæ ¿ycia (QL) przy pomocy PKJ¯
stwierdzono, ¿e rednie wartoci score PKJ¯ obserwowane na wizycie 1 wynosi³y: 6,0±0,8 i nie ró¿ni³y siê istotnie od uzyskanych podczas wizyty 2: 6,03±1 (tab. I). Najni¿sza zanotowana wartoæ punktowa wed³ug PKJ¯ podczas wizyty 1 wynosi³a 4 punkty, a najwy¿sza 7 punktów.
Podczas wizyty 2 najni¿sza wartoæ punktowa wed³ug
PKJ¯ wynios³a 3,7, a najwy¿sza 6,9.
Podczas wizyty 2 u 8 chorych dzieci zaobserwowano
wzrost wartoci punktowej jakoci ¿ycia QL o co najmniej 0,5 punktu, jednak¿e nie towarzyszy³ temu wzrost
wartoci badanych parametrów spirometrycznych o co
najmniej 10%. U 2 pacjentów zaobserwowano na wizycie 2 spadek jakoci ¿ycia wed³ug PKJ¯ o co najmniej 0,5
punktu bez towarzysz¹cego spadku wartoci parametrów
badania spirometrycznego o co najmniej 10%.
Wyniki analizy korelacyjnej przedstawiono w tabeli III.
Uzyskane podczas wizyty 1 wartoci parametrów spirometrycznych nie korelowa³y istotnie z liczb¹ punktów
wed³ug PKJ¯ notowanych podczas tej wizyty. Stwierdzono natomiast istotn¹ statystycznie dodatni¹ korelacjê
pomiêdzy liczb¹ punktów wed³ug PKJ¯ a FVC (r=0,48,
p=0,01) podczas wizyty 2 (ryc. 1). Stopieñ zmiennoci
PEFR nie korelowa³ istotnie statystycznie z liczb¹ punktów PKJ¯ z wizyty 2. Jednak¿e na podstawie analizy

Parametr

Liczba (odsetek) chorych
wizyta 1
wizyta 2

FEV1
FVC
PEF
MEF 75
MEF 50
MEF 25
FEV1 % VC

3 (9,4%)
9 (28,1%)
3 (9,4%)
0
1 (3,1%)
1 (3,1%)
8 (25%)

4 (12,5%)
7 (21,9%)
7 (21,9%)
0
1 (3,1%)
1 (3,1%)
6 (18,8%)

regresji wielokrotnej wykazano istotn¹ (p=0,011) zale¿noæ pomiêdzy PKJ¯-score a wartociami FVC z wizyty
2 i zmiennoci¹ PEFR notowan¹ w okresie pomiêdzy wizytami 1 i 2: [PKJ¯-score = 0,77 (FVC) + 0,055 (ZMN
PEFR) ± 0,853].
DYSKUSJA
Zastosowany w naszych badaniach kwestionariusz
umo¿liwi³ okrelenie jakoci ¿ycia dzieci chorych na astmê oskrzelow¹. Wed³ug doniesieñ wielu autorów jakoæ
¿ycia mo¿e ró¿niæ siê istotnie u chorych o tym samym
stopniu ciê¿koci astmy i podobnych parametrach badañ
czynnociowych uk³adu oddechowego [5,16,17]. Przeprowadzone przez nas pilotowe badanie pozwoli³o oceniæ
korzyci wynikaj¹ce z zastosowania Pediatrycznego
Kwestionariusza Jakoci ¯ycia wg Juniper w pediatrycznej praktyce alergologicznej. U badanych omiu pacjentów zaobserwowalimy istotn¹ poprawê jakoci ¿ycia
w okresie 2 tygodni bez towarzysz¹cego przyrostu wartoci parametrów spirometrycznych. U dwóch pacjentów zaobserwowano spadek jakoci ¿ycia równie¿ bez
towarzysz¹cego spadku wartoci parametrów badania
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Tabela III. Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy wskanikami jakoci ¿ycia PKJ¯ a parametrami spirometrycznymi
Zmienna

FEV1

FVC

PEF

MEF 75

MEF 50

MEF 25

FEV1
% VC

Zmiennosc
PEFR

PKJZ
wizyta 1
PKJZ
wizyta 2

0,22
n.s.
0,29
n.s.

0,31
n.s.
0,48
p=0,011

-0,17
n.s.
0,34
n.s.

-0,14
n.s.
0,29
n.s.

-0,01
n.s.
0,33
n.s.

0,01
n.s.
0,23
n.s.

-0,10
n.s.
0,08
n.s.

0,29
n.s.

n.s.  nieistotne statystycznie
120

110

FVCEX

100

90

80

70

60
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

Regresja
95% p.uf no ci

QLQ

Ryc.1. Zale¿noæ pomiêdzy wartoci¹ jakoci ¿ycia ocenian¹ na
podstawie Pediatrycznego Kwestionariusza Jakoci ¯ycia (PKJ¯)
a natê¿on¹ pojemnoci¹ ¿yciow¹ FVC (wizyta 2)

spirometrycznego, w tym FEV1 uznanego za obiektywny,
czu³y i powtarzalny wskanik dro¿noci dróg oddechowych [18]. Nasze wyniki zatem potwierdzaj¹ tezê, ¿e powtarzane w okrelonym przedziale czasu badania dro¿noci dróg oddechowych nie odzwierciedlaj¹ w pe³ni zachodz¹cych zmian w jakoci ¿ycia dziecka [9]. Wiadomo
bowiem, ¿e stopieñ obturacji dróg oddechowych u chorych na astmê jest zmienny i z wyj¹tkiem astmy o ciê¿kim
przebiegu obturacja mo¿e byæ ca³kowicie odwracalna
[1,9]. W naszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiêdzy liczb¹ punktów wg PKJ¯ a FEV1 lub PEFR. Podobny brak korelacji stwierdzali równie¿ inni autorzy wykorzystuj¹cy Pediatryczny Kwestionariusz Jakoci ¯ycia
wg Juniper [9,15]. Sugeruje to, ¿e na jakoæ ¿ycia rzutuje
nie tylko stan dro¿noci drzewa oskrzelowego oceniany
w spoczynku, podczas jednorazowej wizyty. Na pogorszenie jakoci ¿ycia wp³yn¹æ mog¹ tak¿e ograniczenia
zdolnoci wysi³kowej, ograniczenia socjalne, koniecznoæ
stosowania leczenia. Prawdopodobnie brak korelacji pomiêdzy subiektywn¹ ocen¹ jakoci ¿ycia a obiektywnym
wskanikiem dro¿noci oskrzeli (FEV1) mo¿e wynikaæ
tak¿e z faktu, ¿e FEV1 nie jest wystarczaj¹co czu³ym
wskanikiem zmian w drobnych drogach oddechowych.
Co prawda wartoci parametrów MEF50 i MEF25, odzwierciedlaj¹ce przep³yw powietrza w drobnych drogach
oddechowych nie korelowa³y z jakoci¹ ¿ycia u naszych
chorych. Jednak¿e zmiany zapalne i obturacyjne w drobnych oskrzelach (<2 mm rednicy) mog¹ prowadziæ do
hiperinflacji i powstawania zjawiska pu³apki dla powietrza, co mo¿e byæ przyczyn¹ obni¿enia FVC oraz wystêpowania objawów dusznoci [1,20,21]. Udowodniono,

¿e zmniejszenie objawu pu³apki dla powietrza w wyniku stosowanego leczenia bronchodilatacyjnego i przeciwzapalnego mo¿e spowodowaæ wzrost FVC, zmniejszenie
nasilenia objawów chorobowych oraz poprawê jakoci
¿ycia, nawet bez równoczesnego wzrostu wartoci FEV1
[20,21]. Uzyskane przez nas wyniki wydaj¹ siê potwierdzaæ te obserwacje, bowiem stwierdzilimy podczas wizyty 2 istotn¹ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy FVC a liczb¹
punktów g PKJ¯.
Badania wykorzystuj¹ce kwestionariusze jakoci ¿ycia u chorych doros³ych tak¿e wykazywa³y, ¿e jakoæ ¿ycia zale¿y od nasilenia objawów chorobowych, zu¿ycia
leków β2 -mimetycznych, przy braku zale¿noci od FEV1,
a ocena jakoci ¿ycia mo¿e ulegaæ zmianie pod wp³ywem
leczenia, pomimo braku poprawy FEV1 [22].
W naszej pracy analiza regresji wielokrotnej pozwoli³a na wykazanie zale¿noci pomiêdzy jakoci¹ ¿ycia
a zmiennoci¹ PEFR oraz FVC. Pomiar PEFR jest prostym wskanikiem oceny dro¿noci dróg oddechowych,
polecanym dla codziennej kontroli przebiegu astmy oskrzelowej zarówno u dzieci jak i doros³ych [1,23]. Zmiennoæ
PEFR doæ dobrze koreluje ze stopniem nadreaktywnoci oskrzeli [20]. Wartoci pojedynczych pomiarów
szczytowego przep³ywu wydechowego u dzieci mog¹ co
prawda mieciæ siê w granicach normy, pomimo istotnej
obturacji i wyst¹pienia pu³apki dla powietrza. Dlatego
te¿ lepszym wskanikiem w ocenie zmian dro¿noci oskrzeli, zw³aszcza w pewnym przedziale czasowym jest wspó³czynnik zmiennoci PEFR. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
niekiedy sam manewr forsownego wydechu mo¿e prowadziæ do bronchospazmu, co jest przyczyn¹ niemiarodajnych wyników [29]. St¹d wydaje siê zasadne zastosowanie w kompleksowej ocenie stanu zdrowia dziecka
dodatkowego miernika ciê¿koci choroby w postaci kwestionariusza jakoci ¿ycia. Z dotychczasowych badañ
wynika, ¿e istnieje istotny zwi¹zek pomiêdzy mierzon¹
ambulatoryjnie zmiennoci¹ PEFR, objawami klinicznymi
a zu¿yciem leków rozszerzaj¹cych oskrzela, jednak tylko
w grupie chorych doros³ych na ciê¿k¹ astmê. W grupie
chorych na ³agodn¹ postaæ choroby nie zaobserwowano
takiej zale¿noci [25,26].
Sly w badaniu grupy 80 dzieci z astm¹ oskrzelow¹
w wieku 6-16 lat wykaza³ dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
dobow¹ zmiennoci¹ PEFR a intensywnoci¹ objawów
klinicznych okrelan¹ w 4 punktowej skali (objawy nocne, poranne, kaszel w ci¹gu dnia, ograniczenie aktywno-
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ci) [27]. Zdaniem niektórych autorów codzienne monitorowanie PEFR u dzieci z astm¹ ³agodn¹, dobrze kontrolowan¹ nie jest uzasadnione. Zaleca siê monitorowanie
PEFR w przypadkach astmy ciê¿kiej oraz tzw. trudnej
[12,24]. Zastosowany w naszej pracy wskanik zmiennoci PEFR wg Reddela najlepiej koreluje ze stopniem nadreaktywnoci oskrzeli i objawami klinicznymi u pacjentów z astm¹ stabiln¹ [19]. Przy obliczeniach zmiennoci
PEFR wed³ug Reddela im ni¿sza wartoæ, tym wy¿szy
stopieñ nadreaktywnoci oskrzeli, a tym samym gorsza
kontrola choroby [19]. Zmiana jakoci ¿ycia u dziecka z
³agodn¹ postaci¹ choroby, powinna zasugerowaæ koniecznoæ pe³niejszego monitorowania przebiegu choroby, a
wiêc np. wprowadzenia okresowego codziennego pomiaru
PEFR celem znalezienia przyczyny pogorszenia samopoczucia pacjenta oraz ewentualnie zmiany w dotychczasowym leczeniu.
Ocena jakoci ¿ycia przy pomocy PKJ¯ wg Juniper
i wsp. mo¿e z pewnoci¹ w niektórych przypadkach wskaPimiennictwo
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zywaæ na potrzebê cilejszego monitorowania astmy.
Pediatryczny Kwestionariusz Jakoci ¯ycia jest prosty
i ³atwy w u¿yciu i mo¿e byæ wykorzystany nawet w grupie dzieci 7-letnich. ¯adne z badanych przez nas dzieci
nie mia³o problemów ze zrozumieniem pytañ, a wype³nienie kwestionariusza zajmowa³o od 7-15 minut. W naszym odczuciu wykorzystanie PKJ¯, umo¿liwiaj¹ce ocenê zmian jakoci ¿ycia w okrelonych przedzia³ach czasowych, a nie tylko badania czynnociowe czy te¿ dane
z badania fizykalnego i wywiadu, pozwala na bardziej
wnikliw¹ analizê problemów istotnych dla danego dziecka, przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na
konsultacjê lekarsk¹. Jest to szczególnie wa¿ne w astmie
dzieciêcej, w której z powodu trudnoci wynikaj¹cych
z doæ czêstego zjawiska braku wspó³pracy w czasie wykonywania badañ czynnociowych, ocena zmian stanu
zdrowia pod wp³ywem zastosowanego leczenia wymaga
nadal doskonalenia metod obserwacji i badania.
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