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Rövidítések jegyzéke 
AQLQ: Juniper Asthma Quality of Life Questionnaire asztma specifikus életminőség 

BDI Beck Depression Inventory Beck féle depressziós kérdőív 

BNO-10 az egészségügyben használt, a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló 

kódrendszer rövidítésének 10. revíziója. 

CAC caregivers of asthmatic children, asztmás gyermekek gondviselői 

CDI Child Depression Inventory, gyermek depressziós kérdőív 

CRC caregivers of renal children, vesebeteg gyermekek gondviselői 

DSM-IV. A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) a mentális 

zavarok Amerikai Pszichiátriai Társaság által kidolgozott klasszifikációja. Jelenleg a 

negyedik, 2000-ben kiadott verzió (DSM-IV) használatos. 

FEV1 Forced exspiratory volume in one second, első másodperc alatti erőltetett kilégzett 

térfogat 

FEV1% Forced exspiratory volume in one second percent, első másodperc alatti 

erőltetett kilégzett térfogat aránya a normálértékhez képest 

GINA Global Initiative for Asthma Global Initiative for Asthma: az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) és a National Heart, Lung and Blood Institute (USA) szakértői 

munkacsoportja által közzétett Global Strategy for Asthma Management and Prevention 

HRQOL health related quality of life, egészséggel kapcsolatos életminőség 

H.STAIC Spielberger State Anxiety Inventory for Children (STAIC) Spielberger féle 

gyermek szorongás kérdőív validált magyar változata 

LTAQLQ: Long Term Asthma Quality of Life Questionnaire A hosszú távú 

életminőségre vonatkozó kérdőív 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online az orvostudomány 

legnagyobb és legtöbbet használt bibliográfiai adatbázisa. 

PAQLQ Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire, gyermek asztma életminőség 

kérdőív 

QOL quality of life, életminőség 

STAI Spielberger State-Trait Anxiety Inventory Spielberger féle vonás-állapot 

szorongás kérdőív 

STAIC Spielberger State Anxiety Inventory for Children, gyermek szorongásosság 

kérdőív 
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WHO World Health Organisation, Egészségügyi Világszervezet 

kérdőív 
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Bevezetés (irodalmi háttér) 
„A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, 

hanem az, hogy jól élünk.” (Szókratész) 

Az asztma mint népbetegség, prevalencia, definíció 

A légúti allergiás betegségek, ezen belül az asztma előfordulási gyakoriságának gyors 

növekedése komoly népegészségügyi probléma a fejlett és fejlődő világban egyaránt. 

Az asztma epidémia oka komplex és valószínűleg multifaktoriális. Szerepet játszanak 

benne mindazok a XX. században végbement változások, amelyek alapvetően 

változtatták meg az ember természeti környezetét és életmódját 1. 

Standardizált felmérésekben az asztma előfordulási gyakoriságát gyermek és felnőtt 

populációban 1-18% közötti értékekben adják meg, azaz a prevalencia széles sávban 

szór. Az utóbbi néhány évtizedben a világ legtöbb részén az asztma prevalenciája 

folyamatosan nőtt, mostanra néhány országban a növekedés üteme lassult illetve az 

emelkedő tendencia megállt. 

Európa legtöbb országában az átlagos asztma prevalencia 5-10% körüli2. 

 
Az adatok a teljes felnőtt lakosság százalékában 

 >10%     6–10%      1–5%      <1%       Nincs adat 
Forrás: http://dev.ersnet.org/uploads/Document/f5/WEB_CHEMIN_1262_1168339423.pdf 

Ábra 1. Az asztma felnőttkori prevalenciája Európában, a European Lung White Book alapján 

A hazai prevalencia adatok hasonlóak az európai átlaghoz. Az éves új megbetegedések 

száma (incidencia) az utóbbi 5 évben 10000-18000 közötti érték. A hazai 
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tüdőgyógyászati hálózatban nyilvántartott felnőtt asztmás betegek száma 2008-ban 

233817, ami 2 %-os előfordulási gyakoriságnak felel meg. A tüdőgyógyászati 

hálózatban nyilvántartott asztmás betegszám nem tartalmazza a gyermek asztmásokat, 

ezeket az adatokat lásd később. 

 

 
Forrás: http://www.koranyi.hu 

Ábra 2. Asztma morbiditás 1980-2008 között Magyarországon 

Az asztma prevalencia és az évi új megbetegedések száma a 80-as évektől folyamatosan 

nőtt. 1980-1990 között a felnőtt évi új esetek száma 3000-5000 közötti, 1997-től 10 ezer 

feletti érték. 2004-ben, évek után először az incidencia csökkent, 17240 az újonnan 

regisztráltak száma. Azóta ez a szám stagnálni látszik3. 
 

Az asztma definíciója 

Az irodalomban a legutóbbi, általánosan elfogadott asztma definíciót az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) és a National Heart, Lung and Blood Institute (USA) szakértői 

munkacsoportja tette közzé a Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 

a Workshop Reportban. Ennek a programnak a közismert neve a Global Initiative for 

Asthma (GINA)4. 
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„Az asztma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amelynek kialakulásában számos 

gyulladásos sejt és sejtproduktum szerepet játszik. A gyulladás és következményes légúti 

hyperreaktivitás eredményeként visszatérően lépnek fel sípoló légzéssel, dyspnoéval, 

mellkasi feszüléssel, köhögéssel járó epizódok főként éjszaka, vagy kora reggel. A 

tünetek kiterjedt, változó mértékű légúti obstrukcióval kapcsolatosak, ami spontán vagy 

gyógyszeres kezelés hatására legtöbbször reverzibilis”. 

 

 
Forrás: http://www.gsk.hu/legzoszervi.aspx

Ábra 3. Egészséges és asztmás hörgő keresztmetszeti képe 

Az asztma terápiája 

Az asztma krónikus betegség, a panaszok kialakulása rendszeres gondozással, preventív 

gyógyszeres terápiával legtöbbször megelőzhető, a tünetek kezelhetők, de a betegség 

nem gyógyítható. 

Klinikai manifesztációi - a nappali és éjszakai tünetek, a korlátozott fizikai aktivitás - 

megfelelő kezeléssel jól kontrollálhatók. Jól kontrollált asztma esetében a tünetek ritkán 

jelentkeznek és a súlyos exacerbációk is ritkák. 

Az asztma súlyossági foka, majd a betegek jólléte, azaz az asztmakontroll mértéke 

határozza meg, milyen gyógyszerekből mennyire és meddig van szükségük az 

asztmásoknak. Az új asztmás betegeket elsősorban a tüneteik és a légzésfunkciós 

mérések eredményük alapján soroljuk különböző súlyossági fokozatba, és ennek 

megfelelően alakítjuk ki a gyógyszeres kezelési tervet. 

A későbbiekben azonban már nem a kezdeti súlyossági besorolás, hanem az 

asztmakontroll mértéke határozza meg, hogy a kezdetben alkalmazott terápiát hogyan 

kell módosítania a kezelőorvosnak. 
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Az asztma kezelésének céljai  

• az asztmás tünetek kontrolljának (ideális esetben a tünetmentesség) elérése és 

fenntartása. 

• A normális aktivitási szint megőrzése, amelybe a sportolás is beletartozik. 

• Az elérhető legjobb, lehetőleg az egészségesekéhez hasonló tüdőfunkció 

megőrzése. 

• A súlyos állapotrosszabbodások (exacerbációk) megelőzése. 

• Az asztma kezelésében használatos gyógyszerek mellékhatásainak elkerülése. 

• Az asztmás halálozás megelőzése. 

• Az asztmakontrollban továbbra is kiemelt szerepet kap a megelőzés: egyrészt az 

érzékeny légutakat izgató anyagok (pl. allergizáló pollenek, porok vagy a 

cigarettafüst) kerülése, illetve megszüntetése, másrészt gyulladáscsökkentő 

kortikoszteroidok illetve egyéb (leukotrién antagonista, hosszúhatású béta-

agonista) készítmények használata. Amennyiben a megelőzés önmagában nem 

bizonyult elegendőnek, a tünetek rohamoldó, általában gyors hatású hörgőtágító 

szerek segítségével csökkenthetők vagy szüntethetők meg. 

Az asztmás tünetek jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek segítségével a betegek 

többségénél jól kontrollálhatók5. 

Az asztma kontroll azt jelenti, hogy a betegség klinikai megnyilvánulásait (nyugalmi 

asztma tünetek, fizikai terhelhetőség korlátozottsága, légúti obstrukció) uralni tudjuk. A 

kontroll foka szerinti osztályozást az 1. táblázat mutatja. A rendelkezésre álló 

gyógyszeres terápiával a teljes kontroll legtöbbször elérhető1. 
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Táblázat 1. Asztma kontroll 

Az asztma kontroll mértéke  
Besorolási mutatók  Kontrollált  

(az alábbiak 
mindegyike 

fennáll)  

Részben 
kontrollált 

(bármely héten 
bármelyik mutató 
megléte esetén)  

Nem kontrollált  

Nappali tünetek  Nincsenek 
(heti 2x vagy 

ritkábban)  

Több mint heti 2x  

Fizikai aktivitás 
korlátozottsága  

Nincs  Bármilyen mértékű 

Éjszakai 
tünetek/felébredések  

Nincsenek  Bármilyen 
gyakorisággal  

Rohamoldó használat Nincs (heti 2x 
vagy 

ritkábban)  

Több mint heti 2x  

Tüdőfunkció  
(PEF vagy FEV1)‡  

Normális  Az elvárt érték vagy 
az egyéni legjobb 

(amennyiben 
ismert) < 80%-a  

A részben kontrollált 
asztma legalább 

három jellemzőjének 
fennállása bármely 

héten  

Exacerbáció Nincs  Évente 1 vagy 
több*  

Bármely héten 
legalább 1†  

 
* Bármilyen exacerbáció esetén felül kell vizsgálni a fenntartó kezelés megfelelőségét  

† Definíció szerint bármely héten exacerbáció alakul ki, a beteg asztmája nem kontrollált  
‡ A tüdőfunkció mérése nem megbízható módszer 5 éves vagy fiatalabb gyermekeknél  

 
Forrás: GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention Updated December 2008.4 

Gyermekkori vonatkozások 

Hazai tudományos célú felmérésekben a gyermekkori asztma prevalencia 1995-ben 

budapesti körzeti gyermekorvosok által szolgáltatott adatok alapján 1,88%. 4 év múlva 

hasonló módszerrel végezve a felmérést a kutatók 2,26%-os eredményt kaptak6. Hazai 

vidéki városban prepubertás korú gyermekek között 4,9%, pubertás korúak körében 

2,0%7. 

Baranya megyében az iskolás gyermekek körében a legutóbbi 12 hónapban előforduló 

asztmás nehézlégzés prevalenciája szignifikánsan emelkedett a vizsgált periódusban 

(2003 és 2006 között), a valaha előforduló asztmás nehézlégzés és az orvos által 

megállapított asztma prevalenciája nem változott8. 

 11



Jóval több, mint 100 ezer gyermek vizsgálati adata alapján megállapítható, hogy 1995 

és 2003 között az asztmás gyermekek aránya másfélszeresére nőtt Budapesten, 

miközben a légszennyezettség nem romlott és a pollenszám sem emelkedett9. 

Az asztma leggyakrabban a kisgyermekkorban kezdődik, de 20-25%-ban már 

csecsemőkorban jelen van. A kamaszkor tájékán az asztma az esetek 60-70%-ában 

megszűnik vagy látszatra megszűnik. Az adoleszcens korban panaszmentessé váltak 

számottevő része később felnőttkorban visszaesik. 

Öt év alatti gyermekeknél a klinikai megítélés a legfontosabb; a légzésfunkciós tesztek 

általában kivihetetlenek10. 

Az asztmaellenes gyógyszerek légúti bejuttatása csecsemők és kisebb gyermekek esetén 

nem könnyű. Az eszközök használatának folyamatos ellenőrzése nélkülözhetetlen. Az 

inhalálandó gyógyszerek részben hajtógázzal ellátott, nyomás alatt levő tartályok 

(metered dose inhaler MDI), részben porinhalátorok (turbuhaler, discus), amelyek 

belégzéssel működtethetők. A gyógyszer-bejuttatást elősegítő eszközöket, különféle 

térfogatnövelőket (spacer) a gyermek szája és a nyomás alatt levő porlasztandó 

gyógyszert tartalmazó tartály közé helyezik. A gyógyszer ezekben a térfogatnövelőkben 

néhány másodpercen keresztül porlasztott állapotban megmarad és így a gyermekeknek 

módjában áll azt több belégzéssel a tüdőbe juttatni11. 

Az életminőség vizsgálatok elméleti háttere 

 

Történelmi kitekintés 

Ha felkínálnák nekünk az örök élet elixírjét, valószínűleg az emberek többségében 

felmerülne a kérdés a választás előtt: „de milyen életet kapnék”. (Vajon örökre fiatalon, 

egészségesen? Milyen anyagi körülmények közepette? Milyen társadalmi viszonyok 
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között? Szeretteimmel vagy egyedül?) Az emberi élet mérlegelésekor tehát nemcsak az 

élethossz, hanem az életminőség {Quality of life, QoL) is jelentőséggel bír.  

A Demos Magyarország Alapítvány 2007-es publikációjában jó összefoglalást találunk 

az életminőség szerepéről a történelemben12. 

Szókratész már az ókorban kijelentette: „A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem 

az, hogy jól élünk." 

Továbbhaladva a történelemben: a felvilágosodás korában az evilági élet felé fordulás 

alapján a fontos értékek között megjelent az elégedettség, a kényelem, a boldogság, és 

általában a „jó élet”-re való törekvés. 

Az 1776. július 4-én kelt Amerikai Egyesült Államok népének Függetlenségi 

Nyilatkozata már a második mondatában az emberek boldogságával, „életminőségével” 

foglalkozik. A nyilatkozat kimondja, hogy: „minden ember egyenlőként teremtetett, az 

embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem 

mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik az Élethez és a Szabadsághoz való jog, 

valamint a jog a Boldogságra való törekvésre”13. 

 

Ábra 4. Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata 

 
1964-ben Amerikában Lyndon B. Johnson elnök az életminőség javítását elnöki 

kampánya és politikai programja középpontjába helyezte. A „Great Society” nevet 
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viselő program bejelentésekor tartott beszédében mondta ki, hogy „céljaink elérését 

nem mérhetjük bankszámlánk nagyságával, csak az emberek életminőségének 

javulásával”14 *. Ebben az időszakban vált egyre gyakrabban használt fogalommá az 

életminőség, ami máig a jóléti társadalmak alapját képező tényezők egyike. E központi 

fogalom értelmezése a kezdetektől fogva két különböző – bár egymást kiegészítő – 

megközelítésen alapul: a társadalmi szintű összefüggéseket vizsgáló makroszintű, 

illetve az embert a középpontba helyező, részben inkább pszichológiai, mikroszintű 

megközelítésen. 

 

Ábra 5. Lyndon B. Johnson USA elnök 

 

Az objektív és a szubjektív életminőség különválasztása 

Gyakori megfigyelés, hogy akik az objektív mutatókat tekintve jó körülményekkel 

rendelkeznek, nem elégedettebbek társaiknál, sőt olyan eset is előfordul, hogy miközben 

egy csoport tagjainak objektív jóléte csökken, az élettel való elégedettségük növekszik. 

Például a gazdagok nem; vagy nem sokkal elégedettebbek jövedelmükkel, mint a 

szegények, az egészségesek nem vagy nem sokkal boldogabbak, mint a betegek. 

Számos, fogyatékkal élők körében végzett vizsgálat igazolja, hogy a testüket 

kontrollálni tudó – vagyis például autót vezetni, utcára kimenni képes –, társadalmi 

szerepeiket ellátó fogyatékosok szubjektív életminősége nemhogy nem alacsonyabb az 

„épekénél”, de sokszor még meg is haladja azt15. 

                                                 
* Ez Johnson esetében többet jelentett, mint csupán kampánybeszédet. Elnöki periódusa alatt valóban el is indultak olyan máig is 

működő és nagy hatású egészségügyi (MediCare, MedicAid), oktatási és kulturális programok, amelyik kétségtelenül javították az 

állampolgárok életminőségét.  
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Már a 70-es években szembeötlő volt az a jelenség, hogy a gazdasági növekedés 

ellenére egyáltalán nem mérséklődtek a társadalmi konfliktusok. Ennek ellenére az 

élettel való elégedettség és boldogság mérésére szakosodott szubjektív indikátorok 

tudományának fejlődése csak a 80-as évekre jutott el odáig, hogy megállapítsa: az 

objektív és szubjektív életminőség bizony nincs szoros összefüggésben egymással. Egy 

társadalom vagy kisebb csoport, vagy akár egy egyén objektív életkörülményeiből tehát 

önmagukban nem vonhatunk le következtetéseket az elégedettséget illetően. Az 

elégedettség szempontjából legalább annyira fontos tényező, hogy miként élik meg az 

emberek a társadalmi gazdasági változásokat, mint az, hogy tényleges helyzetük hogyan 

változik. Érdemes tehát a gazdasági, társadalmi, egészségi és környezeti helyzettel 

összefüggő jólét kapcsolatát külön is vizsgálni a szubjektív jólét érzetétől, vagyis attól, 

hogy az emberek hogyan észlelik és értékelik a körülöttük zajló átalakulásokat. Diener 

meghatározása szerint: „a szubjektív életminőség nem más, mint az, ahogyan az 

emberek értékelik saját életüket; ez magába foglalja a boldogságot, az élettel való 

elégedettséget, a kellemes érzéseket, valamint a kellemetlen hangulatok és érzelmek 

relatív hiányát”16. 

Tehát az objektív oldala mellett az életminőségnek van egy szubjektív oldala is. Ennek a 

szubjektív összetevőnek a vizsgálatával a kutatók csak az utóbbi évtizedekben kezdtek 

mélyrehatóan foglalkozni. 

A kutatási terület fejlődésének ma három fő irányát azonosíthatjuk. 

– Az egyik megközelítés szerint az életminőséget csak az objektív mutatók 

segítségével lehet definiálni, mivel a szubjektív mutatók az objektív mutatókból 

levezethetők, így valójában nincs is jelentőségük. 

– A második álláspont az előző ellenkezőjét állítja: eszerint a szubjektív mutatók – 

mint az élettel való elégedettség, az általános jólét érzete – sokkal többet 

mondanak, mint az objektív mutatók, hiszen önmagukban képet adnak a 

társadalom jólétéről, jellemzik az életminőségét. 

– A harmadik, a két irányt többé-kevésbé egyesítő és talán egyre inkább 

meghatározó középutas nézet szerint egy társadalom életminősége csak az 

objektív és a szubjektív mutatók együttes, kiegészítő használatával ismerhető 

meg. E paradigma szerint a jólétnek vannak objektív és szubjektív összetevői is, 
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és az ezeket mérő indikátorok közösen alkotnak teljes képet egy társadalom 

állapotáról.  

A szubjektív életminőség a fejlett államokban egyre fontosabbá válik. Egyre több 

országban kerül a célkitűzések közé, hogy az állampolgárok teljes életet élhessenek. Azt 

azonban nem könnyű meghatározni, hogy kinek milyen a teljes élet, ami csoportonként 

és egyénenként is eltérhet attól, amit a politikusok vagy a társadalomkutatók annak 

tartanak. 

Az Európai Unióban az életminőséget egy külön intézet, a European Foundation of the 

Improvement of Living and Working Condition (Eurofound) vizsgálja. Az első 

életminőség kutatást 2003-ban publikálta17. Az egyes országok lakosainak eltérő 

életminősége befolyásolja az EU politikáját is. 

Az egészséggel kapcsolatos életminőség 

Könnyű belátni, hogy a betegségek és az egészségügyi beavatkozások befolyásolják, 

befolyásolhatják az élethosszt. A fentiek tükrében azonban egyértelmű, hogy teljes 

képet csak akkor kapunk, ha az életminőségre gyakorolt hatásokat is figyelembe 

vesszük. Az egészséggel kapcsolatos életminőség (Health Related Quality of Life, 

HRQOL) ezt a kérdéskört vizsgálja. A szakirodalomban a kissé nehézkes „egészséggel 

kapcsolatos életminőség" kifejezés helyett röviden az „életminőség" fogalmat 

használják18

Az életminőséggel foglalkozó orvostudományi megközelítésben az egészség tárgya a 

teljes ember – nemcsak a teste. Az életminőség-kutatás ezen ága a szubjektív egészségre 

fókuszál, és azt hangsúlyozza, hogy az „objektív” képet alkotó orvosi vizsgálati 

eredmények nem adhatnak teljes képet a betegről és a betegségről. A 

magatartástudomány szerint az életminőség az egyén fizikai és pszichológiai 

jellemzőinek összessége, ami arra is kiterjed, hogy a személy mennyire érzi 

egészségesnek magát; illetve, hogy mekkora örömöt ad számára az egészsége, 

tevékenységeinek összessége és életvezetése. 

A klinikai orvosi gyakorlatban az életminőség vizsgálata és értékelése arra irányul, hogy 

rövid, illetve hosszabb távon a betegség, illetve annak kezelése milyen hatással van a 

páciens fizikai jólétére, aktivitására, emberi kapcsolataira és lelki egészségére. 
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A tartósan megromlott egészségi állapot ugyanis több szempontból is tragikus lehet az 

egyén számára, hiszen nemcsak magából a betegségből fakadnak hatások (pl. fájdalom), 

de a betegség következtében az egyén akadályozottá válhat a munkavégzésben, és 

szociális közege is megváltozhat. Nehézségei akadhatnak például a társas kapcsolatok 

kialakításában és fenntartásában. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a betegség 

nemcsak a testi funkciócsökkenés miatt jelent megterhelést az egyén és a társadalom 

számára, hanem az élet többi területére kiterjedő „kompetenciaérzést” is negatívan 

befolyásolja, ami jelentősen csökkenti a szubjektív életminőséget, és az egészségi 

állapot további romlását eredményezheti19. 

1948-ban a WHO már az alapító okiratában deklarálta, hogy „az egészség tökéletes 

fizikai, mentális és szociális jóllét, és nem csupán a betegség és gyengeség hiánya” 20. 

Azóta az egészséggel kapcsolatos életminőség kérdései előtérbe kerültek mind a klinikai 

kutatások, mind a betegellátás területén. Az elmúlt három évtizedben szinte 

exponenciálisan emelkedett az egészséggel kapcsolatos életminőség mérésével 

összefüggő publikációk száma. 1973-ban még csak 5 cikk tartalmazta a „quality of life” 

keresőszót a MEDLINE adatbázisában21, addig ez a szám 2008-ra 24.666-ra 

emelkedett. 

Az egészséggel kapcsolatos életminőség megítélését többféleképpen használják, 

például: 

– egy adott kezelés értékelésére a mindennapi gyakorlatban; 

– különböző kezelési módok összehasonlítására; 

– klinikai kutatások értékelésére; 

– szűrésre, 

– az erőforrások felosztásával összefüggő allokációs döntésekben az 

egészségpolitika szintjén is hasznos lehet ennek megítélése22. Amennyiben 

ugyanis például két eltérő kezelési mód közül az egyik egységnyi életminőség-

javulást sokkal kedvezőbb ráfordítással (pénz, eszközök, munkaerőigény) ér el, 

akkor a döntéshozóknak azt az eljárást kell választaniuk. 

De mi is az egészséggel kapcsolatos életminőség? A kutatók között sincs teljes 

egyetértés arról, hogy hogyan definiáljuk, bár abban egyetértenek, hogy sok olyan 

alkotóelemet, domént tartalmaz, amit a beteg szubjektíven megél a betegségével 

kapcsolatban. Ilyen domének a  
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– fizikális állapot, 

– funkcionális képességek, 

– pszichológiai jólét, 

– szociális interakciók, 

– gazdasági faktorok.  

Más kutatók definíciója alapján ez egy olyan egészségügyi mutató, ami a páciens 

funkcionális állapotát reprezentálja a betegségéből vagy a kezelésből adódóan.23

A másik fontos szempont, ami miatt az életminőség mérése előtérbe került, az, hogy az 

életminőség az egészség-magatartással, ezáltal az egészségügy igénybevételével 

valamint a kezeléshez való adherenciával és ezen keresztül a terápia sikerével sokkal 

szorosabb összefüggést mutat, és ezek erősebb meghatározó tényezője, mint maguk az 

objektív tünetek24. 

Az egészséggel kapcsolatos életminőség tehát multidimenzionális fogalom. A beteg 

szubjektív véleményét jelenti a kezelés hatásairól, ezért csak indirekt módon 

kapcsolódik a betegség állapotához vagy a tradicionálisan mért betegség-súlyossághoz. 

A szakirodalomban leginkább elfogadott definíciót Schipper és munkatársai 1995-ben 

publikálták: „ the functional effects of an illness and its consequent therapy upon a 

patient, as percieved by the patient”; azaz: „egy betegség és a következményes kezelés 

funkcionális hatása a betegre, ahogyan azt ő megéli/felfogja ”25. 

Asztmával kapcsolatos életminőség 
Az asztma tünetei révén nagymértékben befolyásolja a betegek mindennapjait, fizikai 

teljesítőképességét, befolyásolja az asztmás beteg munkahelyi, iskolai teljesítményét, 

szociális és szabadidős aktivitását. Mindezzel egyidejűleg feszültséget, félelmet és 

depresszív tüneteket is okoz. Tehát az asztmás betegek életminősége szinte minden 

területen nehezített26, , ,27 28 29. 

Jól dokumentált, hogy asztmás betegek rosszabb életminőséget (HRQOL) élnek meg30, 

és bár ez a hatás a súlyos asztmásoknál kifejezettebb, az enyhébb betegeknél is jelentős 

lehet31. Bármilyen súlyosságú asztma vezethet a fizikális, pszichés, illetve szociális 

domén csökkenéséhez32, a legtöbb asztmás beteg az egészségesekhez képest bizonyos 

restrikciókat és rosszabb egészségi állapotot él meg33. Ford és munkatársai 

vizsgálatában az asztmásoknak szignifikánsan alacsonyabb lett a HRQOL-juk, mint 

azoké akik sosem voltak asztmások; és átlag havi 10 napjukat említették mentálisan 
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vagy fizikálisan betegség által érintettnek. Ez az érték majdnem duplája azon 

válaszadókénak, akiknek sosem volt asztmájuk34. 

 Körülbelül 20 évvel ezelőttig azonban az asztma gondozás eredményességének 

megítélésekor is csak fiziológiai illetve objektív paramétereket mértek. Ezek között 

megemlíthető a bronchusreaktivitás, spirometria, klinikai tünetek, valamint az 

allergizáltság foka. Csak olyan kérdőíveket használtak, amelyeken a klinikai 

súlyosságot a tünetek és a kezelési igények alapján mérték. A fentiekből következően 

ezekkel az eszközökkel ugyan pontos képet lehet kapni a tüdő, mint szerv állapotáról; 

de nem méri a tüneteknek, a kezelésnek és a betegség egyéb aspektusainak a beteg 

életére, életminőségére gyakorolt hatását35. 

Az asztmában szenvedő betegeknél a javulás fokmérőjeként általánosan elfogadott 

FEV1-érték növekedés vagy a bronchiális túlérzékenység csökkenés; nem adnak 

információt a betegek érzelmi vagy funkcionális megerősödéséről. Bizonyított tény, 

hogy a betegek életminősége és a légzésfunkciós értékek között a korreláció 

gyenge36, ,37 38. Az asztma kezelésénél használatos gyógyszerek javíthatnak a fiziológiai 

paramétereken, de bizonyos kezelések káros mellékhatásai akadályozhatják a beteget 

életvitelében, rosszabb közérzet előidézésével bizonyos betegeknél nehezíthetik a 

betegséggel való együttélést29. 

Életminőség kérdőívek 

 
 

A multidimenzionalitásból adódóan az életminőség mérésére létrehozott kérdőívek is 

alegységekből, doménekből épülnek fel. Legfontosabb ilyen alegységek a funkcionális 

státusz, a betegséggel és kezeléssel kapcsolatos fizikális tünetek, valamint a beteg 

pszichológiai és szociális funkciói. 

Léteznek általános egészséggel kapcsolatos életminőségre vonatkozó kérdőívek, 

valamint betegség-specifikusak is. 
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Az általános egészséggel kapcsolatos kérdőívek előnye, hogy mind beteg, mind 

egészséges populációra használhatóak, így alkalmasak különböző betegcsoportok 

közötti vagy beteg és egészséges csoportok közötti összehasonlításra is, ezáltal 

segítséget nyújthatnak az erőforrások felhasználásának elbírálásában az 

egészségpolitikában. Hátrányuk, hogy nem elég érzékenyek, nem reagálnak specifikus 

életminőség-változásokra, például kezelés hatására. A betegség-specifikus kérdőívek 

egy-egy adott betegségben használhatóak, ezek szenzitívebbek, ezáltal alkalmasak 

különböző kezelések hatásainak összehasonlítására, értékelésére. 

Az életminőségre vonatkozó kérdőíveknek a következő kritériumoknak kell eleget 

tenniük: megbízhatóság, a validitás, a szenzitivitás és elfogadhatóság39,40. 

– Megbízhatóság: azaz milyen kapcsolat áll fenn a valós érték és a véletlenszerű 

hiba között. Az értékelések a konzisztenciára és a mérések ismételhetőségére 

irányulnak. A megbízhatóság 0 és 1 közé eső értékben fejezhető ki.  

– Validitás: azaz a kérdőív képes-e valóban felmérni azt a tárgykört, amelyre a 

vizsgálat irányul? A válaszadók megértették-e a feltett kérdéseket? A 

választható kategóriák megfelelnek-e a kérdéseknek? A skálákon elért score 

érték tényleg tükrözi-e a mérni kívánt állapotot? Másképp kifejezve, azt mutatja 

meg, hogy a mérőeszköz valóban azt méri-e, amit mérnie kell. 

– Szenzitivitás (érzékenység): azaz mekkora az az egységnyi állapot javulás, amit 

a kérdőív már mérni tud. A szenzitivitás mértéke állandó azoknál a 

pácienseknél, akiknek az állapota klinikai értelemben változatlan, s 

értelemszerűen elmozdul azoknál, akik klinikai változásokat tapasztalnak. 

– Elfogadhatóság: Mind a kutatóknak, mind a vizsgálati alanyoknak kialakul 

valamilyen véleménye a különféle eszközökről, például hogy mennyire könnyű 

használni, értelmezni és értékelni a kapott eredményeket. Ezt mutatja meg az 

elfogadhatóság mértéke. 

A nemzetközi szakirodalomban számos általános egészséggel kapcsolatos kérdőívet 

publikáltak, ezek közül néhány fontosabbat kiemeltem: 

– Sickness Impact Profile41 

– Medical Outcomes Survey Short Form 36 (SF-36)42 

– Nottingham Health Profile43 

– Dartmouth COOP charts44 
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Gyermekek életminőségére vonatkozó: 

– Functional Status II.(R) Scale (FSII9R)45 

– „Children” version of the SF-3646 

Fontos hangsúlyozni, hogy nincs „tökéletes” kérdőív. A használni kívánt eszköz 

kiválasztásakor mindig elsősorban azt kell mérlegelni, hogy az adott feladatra éppen 

melyik kérdőív a legalkalmasabb. 

A 2. táblázat a fontosabb felnőttkori asztma specifikus életminőség kérdőíveket és 

azok alegységeit tartalmazza. 

Táblázat 2. Asztma specifikus felnőttkori életminőség kérdőívek 

Kérdőív neve Alegységek 

Marks Asthma Quality of Life 

Questionnaire47

Légszomj, szociális faktorok, hangulat, 

aggodalmak 

Living With Asthma Questionnaire48 Szociális faktorok és pihenés, sport, 

nyaralás, alvás, munka és egyéb 

aktivitások, megfázások, mozgékonyság, 

hatás másokra, gyógyszerszedés, szexuális 

élet, diszfóriás állapot és attitűd 

Juniper Asthma Quality of Life 

Questionnaire49

Tevékenységek, tünetek, érzelmi élet, 

környezeti expozíció 

St. George’s Respiratory Questionnaire50 Tünetek, aktivitás, a betegség hatása 

 

Életminőség gyermekkorban 

Számos gyermekkori krónikus, nem fertőző betegség esetén jelentős növekedést 

figyelhetünk meg a túlélési arányokban. Ez a kétségtelenül impozáns fejlődés azonban 

bizonyos esetekben, bizonyos betegségeknél egyre agresszívebb kezelési protokollok 

révén valósul meg. Felvetődik többekben a kérdés: milyen kapcsolat van az élet 

„mennyisége” és „minősége” között. 
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Jelenlegi ismereteink szerint a krónikus betegségeket kezelni és gondozni jól tudjuk, de 

végső gyógyulást nem tudunk nyújtani. Törődnünk kell azzal, hogy milyen élet vár 

azokra a mai tudás szerint megfelelően kézben tartott krónikus asztmás gyermekekre, 

akiknek lehet, hogy hátralevő életükben tartós orvosi gondozásra van szükségük. 

Életminőség kérdőívek gyermekkorban a szakirodalomban 

A nemzetközi szakirodalomban az egyre növekvő számú életminőség kérdőív között 

emelkedik a specifikusan gyermekkorban alkalmazható életminőség-kérdőívek száma 

is, ezeket főleg krónikus, nem fertőző betegségekre dolgozták ki, ld. 3. 

táblázat. , , , , , , ,51 52 53 54 55 56 57 58. 

A gyermekek életminőségének értékelésénél számos speciális szempontot kell 

figyelembe venni, alapvető fontosságú például a gyermek életkora és fejlődésének 

üteme59,60. Ennek megfelelően gyermekek esetében a kérdőíveket adott korosztályokra 

fejlesztik ki. A gyermek-életminőséget mérő kérdőívek speciális egységekkel kell, hogy 

rendelkezzenek, bizonyos egységeknek pedig – amelyek a felnőtteknél lényegesek, mint 

például a munkahellyel és a megélhetéssel kapcsolatos kérdések – temészetszerűleg 

nincs létjogosultságuk. Kisgyereknél képek alkalmazására is szükség lehet. Ötéves 

kortól kezdődően empirikusan megbízható információt kapunk magától a 

gyermekektől61. 

További fontos kérdés az, hogy a gyermeket magát vagy a szülőt, gondviselőt 

kérdezzük-e meg a gyermek életminőségéről. A legtöbb gyermekkori életminőség-

kérdőívet úgy alkották meg, hogy a szülőknek kell kitölteniük62. Természetesen a 

szülők másodkézből tudnak csak nyilatkozni a gyermekeik napi állapotáról. Ez 

ellentmond azzal az elvvel, hogy az életminőség kérdőíveknek az egyéni, szubjektív 

tapasztalásokra kell fókuszálniuk63. Bizonyított, hogy a gyermekek észlelése eltér a 

felnőttek meglátásától64,65. Ennek a dilemmának a feloldását Guyatt és munkatársai 

kutatásában találjuk meg66. Eszerint 11 éves kor alatt a szülő, illetve gondviselő 

válaszai pontos, a gyermek véleményével jól korreláló, a mindennapi gyakorlatban jól 

használható információt szolgáltatnak gyermeke életminőségéről. Tizenegy éves kor 

felett a szülő már nem értékeli megfelelően gyermeke életminőségét, így ebben az 

esetben mindig a gyermek véleményét kell irányadónak tekinteni. 
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A 3. táblázat tartalmazza a fontosabb gyermekkori betegség-specifikus kérdőíveket 

(diabétesz, tumor). Egy asztmához hasonló, krónikus nem fertőző betegség, valamint 

egy leginkább életminőséget romboló kórkép példái megfelelő közelítést jelenthetnek. 

Az asztma-specifikusakat később tárgyalom. 

Táblázat 3. Gyermekkori betegség-specifikus életminőség kérdőívek a nemzetközi szakirodalomban 

Mely betegségre 
specifikus 

Kérdőív neve Összetevők Válaszadó Életkor 

Tumor Play performance 
scale for children with 
cancer67

Nincs Szülők, 
kezelőorvos 

1-16 

 Quality of wellbeing 
scale68

Mobilitás, fizikális 
funkciók, szociális 
aktivitás, tünetek 

Szülők 4-18 

 Quality of life QLQ-
C3069

Fizikális funkció, érzelmi 
korlátozottság, a 
kezelésre adott válasz 

Szülők Igen széles 

 Multiattribute health 
status70

Mobilitás, kognitív 
funkciók, érzékelés, 
fájdalom, önellátás, 
fertilitás, érzelmek 

Kezelőorvos 8-25 

 PIE (percieved illness 
experience)71,72

Megjelenés, aktivitás, 
közlékenység, iskola, 
társak elutasítása, szülők 
viselkedése, manipuláció, 
betegséggel (kezeléssel) 
való elfoglaltság 

Gyermek, szülők 11-16 

Diabetes Quality of life73 Megelégedettség, hatás, 
aggodalom a diabétesszel 
kapcsolatosan, 
Szociális, pályaválasztási 
aggodalom 

Fiatal felnőtt 15-28 

 Psychosocial 
adaptation74

Érzelmi nehézség, 
hozzáállás 

Gyermek, szülő 10-17 

 

Asztmás gyermekek életminősége 

Szerencsére az asztmás gyermekek életminősége sokkal jobb például tumoros 

társaikénál, és a helyzet messze nem olyan komor, mint azt az általános bevezetőben 

említettem. Azonban itt is igaz, hogy a rekurráló tüneteknek, az egész életet 

végigkövető gyógyszerszükségletnek bizony érzékelhető hatása van az asztmás 

gyermekek életminőségére is. 

Sőt, asztmában a tüneti kontroll is konfliktusba kerülhet az életminőséggel, mivel a sok 

allergén-elkerülő profilaktikus előírás és szabály korlátozhatja a beteg életét. 
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Az asztmás gyermekek életminőségét többféleképpen közelíthetjük meg. Vizsgálhatóak 

az aktuális tünetek és panaszok; elemezhetjük a betegség akut lezajlása utáni aktuális 

állapotot; kíváncsiak lehetünk arra, hogy vajon a beteg életében hosszú távon mit jelent 

a betegsége, rákérdezhetünk sok év távlatából a betegben leszűrődött érzésekre; illetve a 

már felnőtté vált gyermekkori asztmások aktuális állapota is vizsgálható. Elemezhető a 

gyermek, illetve gondviselőjének életminősége, elemezhetőek az esetleges eltérések, 

miért látja másképp a szülő a betegséget, mint a gyermek. Fontos szempont az is, hogy a 

szubjektív terhek mellett milyen konkrét anyagi és egyéb terheket (rendelői várakozási 

idő, iskolai hiányzás, szülők betegállománya) ró asztmájuk a betegekre, illetve a 

társadalom egészére (egészségügyi ellátás költsége, gyógyszerköltség, 

betegállomány)75. 

Gyermekkori asztma specifikus életminőség kérdőívek 

A gyermekkori asztma-specifikus kérdőíveket is egyre gyakrabban használják a klinikai 

vizsgálatokban. Ez a fejezet áttekinti a legfontosabb ilyen eszközöket. A 4. táblázat 

foglalja össze a gyermekeknél alkalmazható asztma specifikus kérdőíveket. 

Táblázat 4. A gyermekkori asztma specifikus életminőség kérdőívek 

Kérdőív Korhatár 
év 

Ki tölti ki Domének 

Juniper Pediatric Asthma 
Quality of Life 
Questionnaire76

7-17 gyerek Tünetek, aktivitásbeli korlátozottság, 
emocionális funkciók 

Form 
A 

4–7 gyerek QoL, disztressz 

Form B 8–11 gyerek Aktív QoL, passzív QoL, disztressz, 
súlyosság 

Childhood 
Asthma 
Questionnaire77,78  

Form C 12–16 gyerek Aktív QoL, tinédzser QoL, disztressz, 
súlyosság, reaktivitás 

Life Activities 
Questionnaire For 
Childhood Asthma79

5-17 gyerek Fizikai aktivitás, kültéri 
tevékenységek, emóciók, étkezés 

Asthma Symptom and 
Disability Questionnaire80

5-17 szülő Korlátozottság, éjszakai tünetek, 
nappali tünetek 

About My Asthma81 6-12 gyerek Tünetek, stressz 
How Are You82 8-12 szülő Egy általános és egy betegség-

specifikus részből áll 
Functional Asthma Severity 
Scale83

Iskolás szülő Tünetek, fizikai aktivitás 
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Jelenleg nincs sok asztma specifikus kérdőív használatban, ennél is kevesebb azok 

száma, amelyek magyar nyelven is validáltak. A Juniper Pediatric Asthma Quality of 

life Questionnaire legnagyobb előnye, hogy hosszú távon is igen megbízhatónak 

bizonyul, és magyar nyelven is validált76. Gyengesége, hogy nem kor-specifikusan 

közelíti meg a pszichoszociális tényezőket. 

Ezzel szemben a Childhood Asthma Questionnaire fő előnye épp abban van, hogy 

három külön formája létezik a különböző korcsoportoknak megfelelően. Gyengesége 

azonban, hogy fogalmi hiányosságok miatt az általános része sajnos a válaszadó 

egészségi állapotát nem tükrözi. Ez a kérdőív validitását és megbízhatóságát 

csökkenti84. 

A pszichoszociális tételek vizsgálata az életminőség mérésekor megkerülhetetlen. 

Sajnos, ezen tételek túlnyomó többsége valószínűleg csökkenti a kérdőív változásokra 

való érzékenységét. Például az asztma kezelés optimalizálása után egy kamasz gyermek 

saját korcsoportjával való kapcsolata, vagy az asztmás rohamoktól való félelme nem 

javul olyan gyorsan, mint a fizikai aktivitásra való képessége. Így tehát egy olyan átfogó 

kérdőív készítése, amely a pszichoszociális kérdések széles skáláját tartalmazza, 

csökkenti a kérdőív érzékenységét. Egyik megoldás, ha egy érzékeny kérdőív 

létrehozása érdekében kihagyjuk például a szociális domén kérdéseit. Így azonban csak 

egy tüneti lista születne, annak tagadásával, hogy az asztma igenis kihat az életminőség 

egyéb aspektusaira is. 

Depresszió 

Az unipoláris depresszió előfordulási gyakorisága, egyéni és társadalmi jelentősége 

miatt is a pszichiátria és az orvostudomány fontos problémái közé tartozik. A Világbank 

felkérésére, a Harvard Egyetem munkatársai által végzett felmérés szerint az unipoláris 

major depresszió 1990-ben a világon a negyedik leggyakrabban munkaképtelenséghez 

vezető betegség volt, és a 2020-ra szóló előrejelzések szerint az iszkémiás szívbetegség 

mögött a második helyet foglalja majd el85. 

A depresszió a hangulati élet tartós, negatív irányú megváltozásával járó betegség, 

amelynek klinikai képét a pszichológiai, kognitív, vegetatív ill. szomatikus tünetek 

esetenként igen változatos kombinációja alkotja. A depresszió orvosi értelemben vett 

 25



betegség és nem azonos a nemkívánatos külső környezeti tényezők által okozott rossz 

egyéni és társadalmi közérzettel. A depresszió diagnózisának felállításához 

meghatározott számú tünetnek meghatározott ideig kell fennállni. Az unipoláris 

depresszió súlyosságát illetően megkülönböztetünk major, ill. minor depressziót; ha 

utóbbi krónikus lefolyást mutat, és legalább két éve fennáll, disztímiás betegségről 

beszélünk86. 

A major depresszió élettartam prevalenciája 12-19% a nők 2-3-szor nagyobb 

érintettségével a férfiakéhoz képest, míg a bipoláris zavarok (ahol mániás és depressziós 

fázisok váltják egymást) ugyanezen adata 0,5-1,5%, a két nem egyenlő érintettségével. 

A különféle súlyosságú depressziók populációs prevalenciája 5% körüli, míg a reaktív 

és minor depressziók aránya elérheti a 6%-ot. Torzsa és munkatársai háziorvosi 

rendelőkben történt felmérése alapján az összes DSM-IV† szerint depresszív kórképnek 

minősülő betegségre vonatkozóan (major depresszió, major depresszió részleges 

remisszióban, disztímia, minor depresszió) a prevalencia aktuális aránya 18,5%, ezen 

belül a major depressziós epizód pont-prevalenciája 7,3% volt87. 

A depressziós epizód fő tünetei: a hangulatnak az enyhébb kedvtelenségtől a mély 

vitális lehangoltságig terjedő zavara, a gondolkodás meglassulása és beszűkülése, a 

negatív kognitív információfeldolgozás dominanciája, az általános örömtelenség és 

gátoltság. A hangulatzavar sokszor larvált formában, testi tünetek mögött meghúzódva 

jelenik meg. Az affektív betegségek lefolyása lehet epizódikus-fázikus, mint az 

unipoláris depresszió vagy a bipoláris affektív zavar esetében, és lehet krónikus-

hullámzó, mint disztímia vagy ciklotímia esetén. A depresszió etiológiájában a 

genetikus faktorok, a noradrenalin- és szerotonin-deficit, továbbá precipitáló 

tényezőként a vulnerabilitást kialakító korai és a depressziós epizód kialakulását 

elősegítő késői negatív életesemények, a szociális támasz hiányosságai tűnnek 

jelentősnek. Veszélyeztető tünetek hospitalizációt tesznek szükségessé. A kezelés alapja 

a pszichofarmakoterápia (antidepresszívumok, fázisprofilaktikumok stb.) és a 

pszichoterápia (szupportív, kognitív stb.). Az időben felismert depresszió általában jól 

                                                 
† A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) a mentális zavarok Amerikai 
Pszichiátriai Társaság által kidolgozott klasszifikációja..jelenleg a negyedik, 2000-ben kiadott verzió 
(DSM-IV) használatos. 
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kezelhető betegség, a korai diagnózisban és a megfelelő szakellátásba történő 

eljuttatásban a családorvos szerepe jelentős lehet88. 

Gyermekkori depresszió 

Az általános és jellegzetes tünetek kiegészülnek néhány sajátos életkori 

jellegzetességgel. A jelenleg elfogadott nézet szerint a depresszió bármely 

életszakaszban, így a gyermek és serdülőkorban is előforduló betegség, amely általános 

és jellegzetes tünetekkel írható körül, kiegészülve néhány sajátos életkori 

jellegzetességgel.  

A fiataloknál jelentkező depresszió nem írható le pusztán a lehangoltsággal, 

szomorúsággal, és nem írható pusztán a serdülőket jellemző gátlásosság számlájára sem. 

Ugyanakkor a legnagyobb diagnosztikai nehézséget éppen az életszakasz normális 

lefolyásakor is előforduló viselkedésbeli változások elkülönítése jelenti. 

A major depresszió tünetei megegyeznek a DSM-IV-ben leírtakkal, de hosszabb ideig 

kell fennállniuk, legalább egy éve húzódó disztímiás hangulat krónikussá válásáról, a 

tünetek elmélyüléséről van szó ebben az esetben. Különbséget jelent a serdülőnél vezető 

tünetként jelentkező ingerültség, nyugtalanság, amely a felnőtteknél nem tartozik az 

alaptünetek közé. 

Az előfordulási gyakoriságban különbség mutatkozik a két nem között, a lányok 

érzékenyebben reagálnak a családi feszültségekre, ebben az életkorban indul anorexiás 

karrierjük, amely mögött minden esetben depressziós előtörténet van. A kamaszkorban 

elkövetett öngyilkosságok megdöbbentően magas számúak, tehát minden esetben 

komolyan kell venni a jelzéseket. 

A gyermekkori depresszió nem csak a visszahúzódó, szorongó viselkedésben nyilvánul 

meg, hanem sok és változatos szomatikus tünetben. Hasfájás, végtag fájdalmak, fejfájás, 

gyakori éjszakai felriadás, enurézis, étvágytalanság jelzik a problémát. Nem könnyű 

megállapítani ebben az életkorban, hogy a hangulatzavar elsődleges, vagy másodlagos 

tünet-e, mivel a gyermekek többnyire nem képesek verbálisan beszámolni 

lelkiállapotukról. Ha felmerül a depresszió diagnózis lehetősége, tanácsos 

gyermekpszichológus segítségét kérni.  
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Szorongás 

A szorongásos zavarok világszerte a leggyakoribb pszichiátriai betegségek közé 

tartoznak. Reprezentatív felmérések alapján a szorongásos kórképek 1-éves 

prevalenciája 12,6-17,2 % között van89,90. Hazai vizsgálat alapján 17,7 %91. Nőket 

gyakrabban érinti, mint a férfiakat. 

Gyakoriságuk ellenére felismertségük és adekvát kezelésük még elmarad a szakmailag 

elvárttól. 

A diagnózis felállítása a DSM-IV vagy a BNO-10 kritériumai alapján történik. A 

szorongásos zavarok között vannak tüneti átfedések, és gyakran kombinálódnak 

egymással. A szorongásos zavarok fajtái és legfőbb jellemzői: 

• Pánikbetegség: spontán jelentkező szorongásos rohamok 

• Agorafóbia: rosszullét, félelem – zsúfolt terektől, tömegtől 

• Szociális fóbia: rosszullét – figyelemnek kitett szituációkban 

• Speciális fóbia: konkrét tárgytól, szituációtól, állatoktól való félelem 

• Kényszerbetegség: visszatérő gondolat, ill. cselekvés okozta szorongás, 

feszültség 

• Generalizált szorongásos zavar: hullámzó intenzitással, tartósan fennálló 

szorongás 

• Poszttraumás stressz: rendkívüli (pszicho)trauma után, az emlék okozta 

szorongás92. 

Gyermekkori szorongás 

Életkor specifikus szorongásos jelenségek gyermek- és serdülőkorban 
A normál gyermeki fejlődést életkor-specifikus szorongásos jelenségek kísérik, például 

a 6-8 hónapos korban megjelenő „idegenfélelem", kisgyermekkorban gyermeki fóbiák, 

majd az iskoláskorúak teljesítmény-szorongása, vagy a serdülőkor bűntudati vagy 

hipochondriás jellegű félelmei. Ezek átmeneti jelenségek, csak akkor 

diagnosztizálhatunk betegségként, ha intenzitásukban vagy időtartamukban túlhaladják 

az életkori határokat. 
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A szorongások ellen a gyermek különböző módon védekezhet. A védekezés 

leggyakoribb formája a viselkedés regressziója, amikor életkoránál éretlenebb 

viselkedési formák jelentkeznek. Szorongásos és depresszív állapotokban egyaránt 

előfordul, hogy a gyermek az éppen elért fejlődési eredményét elveszíti, így a már 

szobatiszta gyermek újra enuretikus lesz, ujjszopás és egyéb, már túlhaladott gyermeki 

szokásai felerősödnek. 

Emocionális zavarok 

A kutatások szerint a gyermekkori emocionális-neurotikus tünetek nem feltétlenül 

folytatódnak a felnőttkorban. A tünetek a normál fejlődéshez tartozó szorongások 

felerősödött, túlzott megnyilvánulásai. 

• A szeparációs szorongásos zavar a szülőtől, gondviselőtől való elszakadás miatti 

túlzott félelem, tiltakozás, kétségbeesés, amely a szeparációs szorongás normál 

fejlődési szakaszán túl, bármely életkorban kialakulhat és a gyermek adaptív 

funkcióit nagymértékben beszűkítheti. A gyermeket a szülővel vagy önmagával 

kapcsolatos irreális félelmek gyötrik, nem mer iskolába menni, fél este elaludni, 

mivel ez is egyfajta szeparációt jelenthet a szülőtől. 

• A szociális szorongásos zavar diagnózisában feltétel, hogy a tünetek már 6 éves 

kor előtt erőteljesen jelentkeznek. A gyermek számára minden „idegen", 

ismeretlen helyzet elviselhetetlennek tűnik, ezeket az alkalmakat messzemenően 

kerüli, csak a családon belül vagy ismerős környezetben érzi magát 

biztonságban. 

• Szeparációs vagy egyéb szorongásos zavar, depresszió is lehet az oka annak a 

szindrómának, amelyet korábban iskolafóbiának neveztünk. Az iskola 

látogatásának elutasítása többnyire fokozatosan alakul ki, néha ezt a gyermek 

szomatikus betegsége vagy iskolaszünet előzi meg. A félelem gyakran 

szomatizációs tünetek formájában jelentkezik, máskor a gyermek nyíltan 

tiltakozik a szülőtől való elszakadás ellen.  

Szelektív mutizmus 

A sajátosan gyermekkorban előforduló kórképek között szerepel a szelektív mutizmus, 

amely szoros kapcsolatban van a szorongásos betegségekkel. Ezek a gyermekek életük 

egy vagy több jelentős szociális helyzetében (iskolában, idegenek előtt) megtagadják a 
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verbális kommunikációt, és részlegesen vagy teljesen, néhány héttől akár éveken át is 

némának mutatkoznak, egyébként intakt beszédképességük ellenére. 

Felnőttkorban is előforduló szorongásos kórképek gyermek- és 

serdülőkorban 
Vannak olyan szorongásos betegségek, amelyek közel azonos formában jelentkeznek 

gyermekeknél és felnőtteknél. 

• Pánikbetegség a pubertástól kezdve kialakulhat, prepubertásban nem ismeretes. 

A betegek anamnézisében gyakran szerepel szeparációs szorongásos zavar. A 

betegek családjában gyakoriak a szorongásos betegségek. A tüneti kép nem 

különbözik a felnőtt betegekétől, a szorongásos roham váratlanul, masszív 

vegetatív tünetek kíséretében jelentkezik, a gyakori rohamok miatt a gyermek 

nem mer egyedül maradni. 

• A generalizált szorongásos zavart minden helyzetre kiterjedő, perzisztens 

szorongás jellemzi, remegéssel, izomfeszültséggel, izzadással és más vegetatív 

tünetekkel kisérve. A korábban gyermekkori „túlszorongásos" zavarként leírt 

kórkép első tünetei már a legkoraibb életévekben is jelentkezhetnek. 

• Az akut stresszre kialakuló alkalmazkodási reakció gyermekeknél gyakran jár 

regresszív tünetekkel, a viselkedés szerveződése szétesik, a képet elsősorban 

magatartási tünetek uralják. 

• A különösen súlyos, életet fenyegető eseményekre adott elhúzódó válasz, a 

poszttraumás stresszbetegség gyermekeknél is kialakulhat. A tünetek kialakulása 

függ az átélt trauma jellege, súlyossága és ismétlődése mellett a gyermek 

életkorától, valamint a traumát követő aktuális segítség minőségétől. 

Gyermekeknél gyakran megfigyelhető traumatikus témájú, agresszív 

játéktevékenység, viselkedészavar kialakulása, míg a felnőtteknél jellegzetes 

visszatérő emlékképek kevésbé gyakoriak. A testi vagy szexuális bántalmazást 

elszenvedett gyermekek poszttraumás szindrómájának kezelése speciális 

felkészültséget igényel. 

• A szorongásos és depresszív betegségeket gyermekkorban gyakran kísérik 

átmeneti kényszeres tünetek, a gyermekkori kényszerbetegség ezektől mégis 

élesen elkülöníthető, önálló diagnosztikai egység. A betegtől idegen 

kényszergondolatok és az ellenállhatatlan belső késztetésre véghezvitt 
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kényszeres cselekedetek, rituális viselkedésformák kevésbé függnek az 

életkortól: a gyermekkori betegség tünetei már nagyon fiatal korban is nagyjából 

azonosak a felnőtt betegeknél észlelhető jelenségekkel. Leggyakoribb tünetek 

gyermekkorban is a tisztálkodási és ellenőrzési kényszercselekvések, a 

betegséggel kapcsolatos, agresszív és szexuális tartalmú kényszergondolatok. A 

gyermek gyakran bevonja a szülőt a kényszeres ceremóniákba, aki így szinte 

rabjává válik saját gyermekének93. 

Az asztma és a pszichés státusz kapcsolata 

Egyre több nemzetközi publikáció foglalkozik az asztmások életminőségével, valamint 

pszichés státuszával. A vizsgálatok középpontjában az asztma és a depresszió, valamint 

az asztma és a szorongás állnak. 

Az asztma és a depresszió kapcsolata 

Asztmás felnőtt betegek körében a depresszió prevalenciája világszerte magasabb94,95. 

Különböző vizsgálatok a depressziós tünetek előfordulását 1-45%-ra 

teszik96, , , , , , ,97 98 99 100 101 102 103. Sajnos ez a széles sáv nehézzé teszi a következtetések 

levonását, de a legtöbb szerző a depresszió emelkedett prevalenciáját véli asztmában. 

Számos vizsgálat tanulmányozta, hogy vajon az asztmás betegeknél valószínűbb-e a 

depresszió kialakulása, közülük sok alátámasztja ezt a hipotézist104, , , , ,105 106 107 108 109, más 

kutatók nem találtak ilyen összefüggést110. Az eltérő eredmények magyarázatára Adams 

úgy véli, hogy a mintavételi technikák különbségében lehet a magyarázat111. 

Miközben logikusnak tűnik, hogy a súlyosabb asztma magasabb depressziós rizikóval 

társul, a kutatások ennél vegyesebb képet mutatnak. Mrazek úgy találta, hogy a 

súlyosabb asztma emelkedett depressziós rizikóval járt107, Afrari és munkatársai, 

valamint Janson és munkatársai nem találtak ilyen az összefüggést112,113. Az evidenciák 

egyelőre nem igazán támasztják alá a direkt összefüggést az objektív asztma súlyosság 

és a depresszió között. Ezzel szemben két vizsgálatban is, ahol a betegek szubjektív 

asztma súlyosságát használták az objektív mutatók helyett, kimutatható összefüggés 

jelentkezett az érzett asztma súlyossággal és a depressziós tünetekkel114. 

Elképzelhető, hogy az „igazi” asztma súlyosságnál az egyén által megélt asztma 

súlyosság fontosabb faktor lehet annak eldöntésében, hogy az asztma depresszióhoz 

vezet-e. 
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Az asztma és a szorongás kapcsolata 

Weiser 2007-ben publikált meta-analízisében a szorongás prevalenciáját 34%-nak 

találta asztmás felnőttek körében, ami a két betegség közötti szoros kapcsolatot jelzi. A 

pánikrohamok (25%), pánikbetegség (12%), agorafóbia (12%) és generalizált szorongás 

(9%) az átlagpopulációban megfigyeltnél magasabb arányban voltak megfigyelhetőek. 

Ezzel ellentétben a további elemzések azt mutatták, hogy a specifikus fóbia (10%), 

szociális fóbia (7%), poszttraumás stressz betegség (6%) alulreprezentált volt. 

Megállapítja, hogy a pszichés tünetekre való odafigyelés az asztma gondozás fontos 

része kell legyen, mivel asztmás betegek körében a szorongásos tünetek jóval 

gyakoribbak, és magasabb asztmás morbiditással is járhatnak115. 

Az asztma és a pszichés tünetek kapcsolata gyermekkorban 

A gyermekkori asztma és a pszichés tünetek kapcsolata ellentmondásos és forrongó 

terület a nemzetközi szakirodalomban. Katon és munkatársai szerint asztmás 

gyermekpopuláció körében a szorongásos betegségek prevalenciája magasabb116. 

Ortega és munkatársai úgy találták, hogy pozitív asztma anamnézis esetén a szorongás 

gyakoribb volt, de affektív zavarhoz nem kapcsolódott117. Gupta és munkatársai szintén 

a magasabb szorongás szintet említik, amint azt írják: “asztmás gyermekek (…) jobban 

féltek az egészségügyi dolgoktól, és több fiziológiás szorongás volt megfigyelhető, mint 

a normatív mintán”118. Vila és munkacsoportja szerint asztma esetén úgy tűnik, hogy a 

pszichiátriai problémák incidenciája úgy általában magasabb119. Egy másik cikkükben 

azt állítják, hogy a középsúlyos/súlyos asztma gyakrabban csatlakozik DSM-IV 

pszichiátriai kórképekhez120. Bussing és társai szintén ezt a hipotézist képviselik; 

asztmások csoportjánál magasabb szorongási gyakoriságot találtak121. A gyermekek 

által besorolt szorongásos tünetek nem álltak kapcsolatban az asztma súlyosságával, 

vagy az asztma funkcionális morbiditási mutatóival Wamboldt és munkacsoportja 

vizsgálatában. Arra a következtetésre jutottak, hogy az asztma súlyosság erősebb 

stresszor lehet a szülőknek, mint maguknak a gyermekeknek122. 

 Hatvan vizsgálat meta-analízisében Bennett úgy találta, hogy asztmás gyermekeknél 

nagyobb a depressziós tünetek kialakulásának rizikója123. Mrazek állítása szerint a 

depresszió és a szorongás súlyos asztmásoknál magasabb prevalenciájú107. Akcakaya és 

munkatársai török asztmás gyermekeket vizsgálva azt látták, hogy az átlag depresszió 
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pontszám középsúlyos/súlyos asztmásoknál magasabb, mint enyhe asztmásoknál124. 

Goodwin és munkatársai úgy vélik, hogy a gyermekkori asztma és a depressziós illetve 

szorongásos tünetek kapcsolata inkább közös eredetre vezethető vissza, mintsem direkt 

oki kapcsolatra125. 

Egy újonnan publikált cikk szerint az olyan pszichológiai hatások, mint a stressz vagy a 

szorongás nemcsak hogy súlyosbíthatják az asztmát, de a betegség kialakulásának 

esélyét is növelhetik. Scott és munkatársai szerint a gyermekkori szorongás és a 

depresszió erőteljesen előrejelzi az asztma későbbi kialakulását126. 

Kapcsolat a gyermek asztmája és a gondviselő pszichés tünetei 

között 

A gyermek asztmája és gondviselőjük pszichés tünetei kölcsönösen hatnak egymásra. 

Ortega puerto rico-i gyermekeken és szüleiken végzett vizsgálatával kimutatta, hogy a 

szülők depressziója, öngyilkossági kísérletei, elmegyógyászati kezeléseinek száma 

összefüggést mutattak gyermekük asztmás rohamaival. Ezen túlmenően a szülők 

mentális egészségügyi problémáinak frekvenciája is kapcsolatba volt hozható a 

gyermekük asztmás rohamaival116. 

Asztmás kamaszok rokonai között a depresszió, a mánia, az élvezeti szerek használata, 

antiszociális személyiségzavar előfordulása magasabbnak bizonyult Wamboldt és 

munkatársai kutatása alapján127. Számos cikkben olvashatunk hasonló állításokat a 

szakirodalomban128, ,129 130. 

A szülői stressz és a depresszió a két gyermekkori asztmához köthető legfontosabb 

pszichológiai faktor. Az anyai depresszió több egészségügyi ellátórendszeri 

igénybevételt, több tünetet valamint magasabb hospitalizációs rátát és sürgősségi 

ellátási frekvenciát eredményezett130, , ,131 132 133. Számos vizsgálat úgy véli, hogy a szülői 

depresszió az asztma morbiditás prospektív meghatározója134. 

Ezek a vizsgálatok konzisztensen demonstrálják, hogy a szülői stressz és a szülői 

depresszió a gyermekkori asztma morbiditásban fontos szerepet játszik. A kérdés az, 

hogy az egyik személy (szülő) pszichoszociális tapasztalatai hogyan tudják egy másik 

személy (gyermek) pszichés egészségére hatni. Wolf és munkatársai vizsgálata alapján 

úgy tűnik, hogy a gyermekek szenzitívek szüleik pszichés tüneteire, és internalizálják 

azokat. Ezen gyermekek gyulladásos markerei is emelkedettek, ami hatással lehet 
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asztmás tüneteikre és betegségük súlyosságára is135. Egyéb publikált vizsgálatok is 

kimutattak összefüggést a gyermek biológiai működése és a szülői depresszió között, 

Wright és munkatársai136 emelkedett IgE szintet és bizonyos antigénekre emelkedett 

proliferációs választ, Wyman és munkatársai137 intenzívebb natural killer sejt aktivitást, 

Young és munkatársai138 emelkedett bazális kortizolszintet találtak. 
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Célkitűzések 
Vizsgálatunkat három részre bontva mutatom be. 

A. Gyermekkori asztmás, mára felnőtté vált betegek rövid- 

illetve hosszú távú életminőségének felnőttkori utánvizsgálata 

Első ütemben arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan alakult azon felnőttek sorsa, akiket 

gyermekkorukban asztma diagnózissal kezeltek. Vannak-e és milyen súlyosak asztmás 

tüneteik, hogyan alakult asztmával kapcsolatos életminőségük. Arra kerestük a választ, 

hogy az élet mely területén jelent akadályt a gyermekkori asztma rövid- illetve hosszú 

távon, az esetleges életminőség-romlás hogyan függ össze aktuális felnőttkori 

tüneteikkel. 

Ehhez a vizsgálathoz a Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika 

adatbázisát felhasználva minden 30 év feletti asztmával gondozott beteget 

azonosítottunk, és kérdőíveinkkel levélben megkerestünk. Kutatásunkat 2001-2003 

között végeztük. 

B. A jelenleg kezelt asztmás gyermekek életminősége, pszichés 

tünetei 

Arra is kíváncsi voltam, hogy a gyermekkori asztmások jelenlegi betegsége hogyan 

befolyásolja a jelenleg asztmával kezelt gyermekek életminőségét, pszichés állapotát. 

Magasabb-e körükben a szorongás illetve a depresszió prevalenciája? Befolyásolja-e a 

talált értékeket a gyermek neme, kora, az asztma súlyossága, az aktuális tünetei, az 

esetleges obezitás? Módosítja-e a prevalenciát hogy hány éves korban kezdődött az 

asztma? Célom az volt, hogy összehasonlíthassam az asztmásoknál talált adatainkat a 

nemzetközi irodalomban leírtakkal és egy másik krónikus betegségben, 

vesebetegségben szenvedő gyermekcsoporttal. 
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C. A jelenleg kezelt asztmás gyermekek gondviselőinek 

életminősége, pszichés tünetei 

A jelenleg asztmával gondozott gyermekeket kísérő szülők körében vizsgáltuk az 

asztma hatását a gondviselők életminőségére, valamint pszichés tüneteire. Arra kerestük 

a választ, hogy milyen összefüggést lehet felfedezni a gyermek asztmája, életminősége, 

pszichés állapota, valamint az őket gondviselők életminősége, pszichés tünetei között. A 

gondviselők tüneteit befolyásolják-e az aktuális asztmás panaszok, a szülők 

iskolázottsága illetve megfigyelhető-e nemi eltérés? Kontrollként a fenti vesebeteg 

kontrollcsoport gondviselőit vettük igénybe. 
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Vizsgált személyek és módszerek 

A. Az utánvizsgálatban részt vevő gyermekkori asztmás, mára 

felnőtté vált betegek 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikáján gyermekkorában bronchiális 

asztmával kezelt, a vizsgálat kezdetén, 2001-ben 30 év feletti volt betegeinket az 

archivált kórlapok alapján azonosítottunk, utolsó ismert lakcímükre levelet küldtünk. A 

címlistát Dr. Halász Adrien volt szíves rendelkezésünkre bocsátani139. Levelünket az 

összes azonosított 501 fő részére postáztuk, amelyben arra kértük őket, válaszoljanak a 

jelen panaszaikra és az asztmával kapcsolatos életminőségükre vonatkozó kérdéseinkre, 

(ld. következő oldal); valamint töltsék ki a Juniper Asthma Quality of Life 

Questionnaire kérdőív validált magyar nyelvű változatát. A betegek a kérdőívek 

kitöltésében további segítséget nem kaptak. 

Betegeinket a továbbiakban tünetes és tünetmentes csoportra osztottuk. Meghatároztuk 

a tünetes és tünetmentes csoportok válaszainak átlagát és konfidencia intervallumát. 

Ezután meghatároztuk az egyes kérdésekre adott válaszok átlagát, és elemeztük ezek 

átlagtól való eltérését. 

A vizsgálatba bevontak megoszlása 

Az 501 azonosított betegből 253 ismeretlen helyre költözött. 81 beteg nem válaszolt. A 

12 betelefonáló betegünk közül 7-nek elmondásuk alapján nincsenek tünetei, de a 

kérdőívet nem töltötték ki, 5 személy állította hogy sohasem volt asztmás. Hárman 

baleset áldozatai lettek, ld. 6. ábra.  
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501 azonosított 
beteg 

Betelefonáló 
12 

Nem adott 
választ 

81 

Válaszadó 
152 

Ismeretlen helyre 
költözött 

253 
Balesetben 

meghalt 
3 

Állítása szerint 
sosem volt 

asztmás 
5 

Tünetmentes 
7 

Ábra 6: A válaszadók és nem válaszolók ábrája 

A válaszadási arány 65% (162/258). 152 elemzésre alkalmas válasz érkezett. 

Alkalmazott kérdőívek 

Juniper Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ): 
A kérdőív 32 kérdést tartalmaz az alábbi 4 témakör köré csoportosítva: tünetek, 

aktivitás-csökkenés, érzelmi élet és környezeti expozíció. Minden kérdés az elmúlt két 

hét tüneteire és problémáira vonatkozik, tehát az asztmás beteg aktuális állapotát méri. 

A betegek 7 pontos Likert skálát használva értékelik a megélt korlátozást, ahol az 1 

érték a legrosszabb, a 7 a maximális életminőséget jelenti. Egyes kérdéseknél csak az 1, 

3, 5 és 7 értékhez tartozó definíció van megadva. 

A hosszú távú életminőségre vonatkozó kérdőív (LTAQLQ): 

A kérdőívet a Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán 

munkacsoportunk (Szabó A, Cserháti E) dolgozta ki. Célunk egy olyan asztmával 

kapcsolatos életminőség kérdőív használata volt, amely a betegség egész élethosszra 

vetített problémáit tárja fel. Az LTAQLQ 17 kérdést tartalmaz, amelyek 6 kérdéskör 

köré csoportosulnak, ezek: munkahely, családi- és emberi kapcsolatok, rekreáció-hobbi, 

lelki-érzelmi élet valamint közélet. A betegek 7 pontos Likert skálát használva értékelik 
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a megélt korlátozást, ahol az 1 érték a legrosszabb, a 7 a maximális életminőséget 

jelenti. A kérdőívet szerkesztési okokból a következő oldalon mellékeljük. 
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LTAQLQ Életminőség kérdőív 

Kérem válaszoljon a kérdésekre, válaszát X-szel jelölje. Az Ön válaszának értelmezéséhez nagyon fontos, hogy a 
megjegyzés rovatban néhány szóval magyarázza meg a korlátozás lényegét. 

 Teljesen 
korlátozott 

 
 
 
 
1 

Túlnyo-
móan 

korlátozott 
 
 
 
2 

Erősen 
korlátozott 

 
 
 
 
3 

Közepesen 
korlátozott 

 
 
 
 

4 

Mérsékel-
ten 

korlátozott 
 
 
 
5 

Kevéssé 
korlátozott 

 
 
 
 
6 

Egyáltalán 

nem 

korlátozott 

7 

Megj.: 

1. Mennyire korlátozta Önt 
pályaválasztása során 
asztmája? 

        

2. Mennyire korlátozta Önt 
munkahelyének 
megválasztásában asztmája? 

        

3. Mennyire korlátozta Önt 
párválasztásában asztmája? 

        

4. Mennyire korlátozta Önt 
családi életében asztmája? 

        

5. Mennyire korlátozta Önt 
szexuális életében asztmája? 

        

6. Mennyire korlátozta Önt 
baráti kapcsolataiban 
asztmája? 

        

7. Mennyire korlátozta Önt a 
sportolásban asztmája? 

        

8. Mennyire korlátozta Önt 
pihenésében, 
szórakozásában, hobbijában 
asztmája? 

        

9. Mennyire korlátozta Önt 
nyaralásában, utazásaiban 
asztmája? 

        

10. Mennyire korlátozta Önt 
lelki, spirituális, vallásos 
életében asztmája? 

        

11. Mennyire korlátozta Önt 
önbecsülésében, 
önértékelésében asztmája? 

        

12. Mennyire korlátozta Önt 
kívánt életszínvonalának 
elérésében és megtartásában 
asztmája? 

        

13. Mennyire korlátozta Önt 
étkezésében, ételei 
kiválasztásában asztmája? 

        

14. Mennyire korlátozta Önt 
közéleti, szociális 
tevékenységében asztmája? 

        

15. Mennyire korlátozta Önt 
lakhelyének kiválasztásában 
asztmája? 

        

16. Mennyire korlátozta Önt 
lakása berendezésében 
asztmája? 

        

17. Mennyire korlátozta Önt 
állat-,illetve növénytartásban 
asztmája? 
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B. A jelenleg kezelt asztmás gyermekek 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyermekpulmonológiai 

ambulanciáján egymás után érkező 7-17 éves kor közötti asztmás gyermekeket vontunk 

be a vizsgálatba, összesen 108 főt. Vizsgálatunkat 2005-2006 között végeztük. 

Az asztma diagnózisát a klinikán dolgozó gyermekpulmonológus szakorvos állította fel. 

A gyermekek gondozása a vizsgálat idején aktuális nemzetközi WHO GINA ajánlások 

szerint valósult meg140. A gyermekek a gondozáson rendszeresen megjelentek; 

kezdetben havonta, majd szükség szerint 3-6 havonta. 

Megkértük a gyermekeket, hogy töltsék ki a Child Depression Inventory (CDI)141,  142

depressziót vizsgáló kérdőívet, a Spielberger State Anxiety Inventory for Children 

(STAIC)143 szorongásosság kérdőívet (H.STAIC)144,145, valamint Juniper Pediatric 

Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ)76 életminőségre vonatkozó kérdőívét. 

A kérdőívek magyar nyelven validált változatát használtuk. 

A gyermekek a kérdőíveket a szakorvosi vizitet megelőzően, egy külön helyiségben 

töltötték ki, a szülők a gyermekek válaszait nem hallhatták. Képzett segítőnktől a 

kérdőív kitöltésében segítséget kérhettek. 

Aktuális tüneteiket a következő oldalon mellékelt rövid kérdőív alapján szintén 

rögzítettük. Eszerint 0 pont a tünetmentes állapotot, 25 pont a legsúlyosabb asztmás 

állapotot jelentette. Asztmás roham miatt senki sem szorult kórházi kezelésre a 

vizsgálatot megelőző egy héten belül. 
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Asztmás tünetek az elmúlt hétre vonatkozóan 
 

Kérjük gondoljon az elmúlt héten arra a napra, amely folyamán tünetei a 
legsúlyosabbak voltak. Mind az éjszakai, mind a nappali tünetek vonatkozásában jelölje 

be, melyik leírás volt gyermeke tüneteire legjellemzőbb ezen a napon! 
 

Éjszakai tünetek Nappali tünetek 

0 Nem voltak tünetek az éjszaka 
folyamán 

0 Nem voltak tünetek a nap folyamán 

1 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), 
amelyek egyszer vagy korán 
ébresztették fel a gyereket 

1 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), amelyek 
egy rövid időszakon át tartottak a nap 
folyamán 

2 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), 
amelyek kétszer vagy többször 
ébresztették fel a gyereket 

2 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), amelyek 
két vagy több rövid időszakon át tartottak 
a nap folyamán 

3 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), 
amelyek az éjszaka nagyobb 
részében ébren tartották a gyermeket 

3 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), amelyek a 
nap nagyobb részében tartottak, de nem 
zavarták a gyermek átlagos napi 
tevékenységét 

4 Súlyos tünetek, amelyek egyáltalán 
nem hagyták aludni 

4 Tünetek (köhögés/nehézlégzés), amelyek a 
nap nagyobb részében tartottak, és 
zavarták a gyermek átlagos napi 
tevékenységét 

  5 Súlyos tünetek, amelyek miatt nem tudott 
iskolába menni vagy nem tudta az átlagos 
napi tevékenységét végezni 

Összpontszám:……..
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A gyermekek egy másodperc alatti forszírozott kilégzését (FEV1) a Custo Vit-M 

Spirométerrel mértük (Custo Med GmbH), és a Zapletal normához hasonlítottuk146. 

Kontrollként egy 27 főből álló, krónikus vesebetegségben szenvedő; szintén a Klinika 

ambulanciáján gondozott csoportot használtunk. Az előforduló krónikus vesebetegségek 

széles skálán mozogtak, de túlnyomórészt nefrózis szindrómás és IgA nefropátiás 

betegek kerültek beválasztásra. A kontrollként használt krónikus vesebeteg gyermekek 

átlagéletkora 12 év (7-18 év) volt, nem tért el szignifikánsan az asztmás gyerekektől. 

Átlagosan 3 éves korukban kezdtek tüneteik jelentkezni (0-16 év szélsőértékek). 

Átlagosan 9 éve vesebetegek (1-17 év). Nemi megoszlás: 56%-uk (n=15) fiú ; 44%-uk 

(n=12) pedig leány. 

 Az asztmás gyermekeknél alkalmazott kérdőívek 

Child Depression Inventory (CDI): 
A kérdőív 8-17 éves gyermekekre validált, 27 kérdést tartalmaz, a válaszok 0-2-ig 

terjednek. A kérdések öt csoportba sorolhatóak: rosszkedv, társas zavarok, hatékonyság 

hiánya, örömtelenség, negatív önértékelés. Maximum 54 pont érhető el, a magasabb 

pontszám több depressziós tünetet jelöl. 

Spielberger State Anxiety Inventory for Children H.STAIC: 
A kérdőív kisiskolások és fiatal középiskolások számára készült. Két elkülönült, 20-20 

kérdésből álló kérdéssort tartalmaz. Csak az ún. vonás-szorongás‡ kérdéssort 

használtuk. Három-pontos skálán lehet válaszolni, az összpontszám 20 és 60 közé esik, 

a magasabb szám több szorongásos tünetet takar. 

Juniper Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire PAQLQ: 
A kérdőív 23 kérdést tartalmaz, három doménre osztva: tevékenység korlátozottság, 

tünetek, érzelmi működés. A kérdőívet 7-17 éves gyermekeknek tervezték. A válaszokat 

egy 7 pontos Likert skálán kell megadni, ahol 1 jelenti a legrosszabb, 7 pedig a legjobb 

életminőséget, lásd 5. táblázat. 

                                                 
‡ Vonás-szorongás: a szorongásosság a személyiség jellemzője, természetből fakadó szorongás. 
A pszichológiai szakirodalom a szorongást két komponensre, két „faktorra” osztja: az állapot-
szorongásra, illetve a vonás-szorongásra. Ebben az értelmezésben az emberekre, sőt a kultúrákra lehet 
jellemző, hogy milyen helyzetek váltanak ki belőle számottevő feszültséget, szorongást, ezért nemcsak az 
általános szorongásosság szerint különböznek az emberek, hanem abban is, hogy milyen helyzetben 
milyen mértékben hajlamosak a szorongásra. 
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Táblázat 5. Likert skála 

1 2 3 4 5 6 7 

Teljesen 

korlátozott 

Túlnyomóan 

korlátozott 

Erősen 

korlátozott

Közepesen 

korlátozott

Mérsékelten 

korlátozott 

Kevéssé 

korlátozott 

Egyáltalán 

nem 

korlátozott

C. Asztmás gyermekek gondviselői 

A jelenleg kezelt asztmás gyermekek címszó alatt leírt módszerrel kiválasztott 

gyermekeket kísérő szülőt vagy gondviselőt megkértük a Beck féle depressziós kérdőív 

Beck Depression Inventory (BDI)147 rövidített változatának148,149; a Spielberger 

szorongásosság kérdőív State-Trait Anxiety Inventory (STAI) validált magyar 

változatának150, valamint a Juniper Pediatric Asthma Caregivers’ Quality of Life 

Questionnaire (PACQLQ) magyar nyelven is validált változatának151 a kitöltésére. A 

kérdőívek kitöltésénél a hivatalos útmutatókat követtük. 

Kontollként a fenti vesebeteg gyermekek gondviselői szolgáltak. 

Asztmás gyermekek gondviselőinél felhasznált kérdőívek 

Juniper Pediatric Asthma Caregivers’ Quality of Life Questionnaire 

(PACQLQ): 
A kérdőív 13 kérdésből áll, két doménre osztható: tevékenység korlátozottság és érzelmi 

működés. A válaszokat egy 7 pontos Likert skálán kell megadni, ahol 1 jelenti a 

legrosszabb, 7 pedig a legjobb életminőséget. 

Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI): 
A kérdőív a felnőttek szorongását méri. Az ún. vonás-szorongás kérdőívet használtuk, 

mert ez általánosabb és megbízhatóbb, valamint mert a szorongásra, mint a személyiség 

jellemzője voltunk kíváncsiak. A kérdőív húsz kérdésből áll, ahol mindegyikre négy 

válasz lehetséges, a magasabb pont több szorongásos tünetet takar. Értékelés: <48 nincs 

szorongásra utaló tünet, 48-52 enyhe szorongásra utaló tünetek, >52 kifejezett 

szorongásra utaló tünetek, ahol pszichiátriai vizsgálat javasolt. 
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Beck Depression Inventory (BDI): 
A kérdőív rövidített formáját használtuk. A kérdőív a felnőtt depressziót méri, a 

kérdésekre itt is többféle választási lehetőség van. A lehetséges válaszok számértéke 0 

és 3 között mozog, a magasabb érték több depressziós tünetet jelent. Az értékelés: 0-9 

pont nem depressziós, 10-18 pont enyhe, 19-25 pont középsúlyos, 25 pont felett súlyos 

depressziós tünet együttes. A kérdőív magyar változatának klinikai mintákon való 

validálása korábban megtörtént, a normálérték nullától kilencig terjed152. A nemzetközi 

összehasonlíthatóság érdekében a fenti rövidített skálán kapott értékeket az előírásokat 

követve transzformáltuk (megszoroztuk 2,2-vel) az eredeti, 21 kérdéses kérdőív 

eredményeire, és ezeket az értékeket jelenítjük meg eredményként. 

A gondviselők a kérdőíveket a szakorvosi vizitet megelőzően egy külön helyiségben 

töltötték ki. Képzett segítőnktől a kérdőív kitöltésében segítséget kérhettek. A kérdőívek 

kitöltése a kezelő orvostól függetlenül, fizikailag elkülönülve történt. Az eredményeket 

az orvos nem ismerte, a szülőkkel nem beszélte meg. 

Az életminőség, a depresszió, valamint a szorongásosság összpontszámát az egyes 

kérdésekre adott válaszok átlagaként adtuk meg. 

Statisztikai analízis, etikai megfontolások 

Az utánkövetéses vizsgálat visszaküldött válaszait érkezési sorrendben számoztuk és 

kódoltuk. A statisztikai analízist végző személy a forráskódokat nem ismerte. A 

statisztikai analízist a Microsoft Excel és a GraphPad InStat statisztikai programok 

segítségével; Student t-teszt, Fisher exact teszt, ANOVA paraméteres, Kruskal-Wallis 

és Mann-Whitney nem paraméteres tesztekkel végeztük. 

Az eredményeket p<0,05 értéknél tekintettük szignifikánsnak. 

Vizsgálataink a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottságának engedélyével zajlottak, a 

betegek írásos betegtájékoztatót kaptak és beleegyező nyilatkozatot töltöttek ki. 
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Eredmények 

A. Felnőtté vált gyermekkori asztmás betegeink életminőség 

vizsgálata 

Demográfiai adatok 

A válaszadók közül 105 fő (69%) férfi és 47fő (31%) nő, életkoruk 31-55 év között 

mozgott (medián 37 év). A betegek asztmája fél és 13 éves koruk között (medián 3,25) 

kezdődött. 

91 beteg (60%) bizonyult tünetmentesnek, 58 (38%) említett aktuális panaszokat, 3 

beteg (2%) erre a kérdésre nem válaszolt. A panaszmentesek 3 és 41 éves koruk között 

váltak tünetmentessé (medián 14 év). 

Az asztma korszerű gondozása a vizsgálat idején érvényes WHO Global Initiative for 

Asthma (GINA) guideline140 szerint a tünetek súlyosságának megfelelő lépcsőzetes 

besorolás alapján történt (GINA I intermittáló, GINA II enyhe perzisztáló, GINA III 

mérsékelt perzisztáló, GINA IV súlyos perzisztáló). Vizsgálatunkban az aktuálisan 

tünetes betegek közül 34 (58%) tartozott a GINA I intermittáló, 9 beteg (15,6%) a 

GINA II enyhe perzisztáló, 5 beteg (8,8%) a GINA III mérsékelt perzisztáló, 5 beteg 

pedig (8,8%) a GINA IV súlyos perzisztáló osztályba. 5 betegünk (8,8%) nem 

részletezte tüneteit. /7. ábra/. 
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súlyos perzisztáló; 5

  mérsékelt perzisztáló; 
5
enyhe perzisztáló; 9

Intermittáló; 34

tovább nem 
részletezett tünetek; 5

nem válaszolt; 3

tünetmentes; 91

 

Ábra 7.: 152 válaszadó asztmás tünetei súlyosságának megoszlása a WHO GINA klasszifikáció 
alapján 

Rövid távú életminőség 

Ebben az alfejezetben a felnőtté vált asztmások utánkövetésekor használt Juniper 

AQLQ kérdőív eredményeit ismertetem. 

A 8. ábrán tűntettük fel az AQLQ kérdőívre adott válaszok átlagait. A vízszintes 

tengelyen szerepelnek az elérhető átlagok, a függőlegesen pedig az, hogy ezt az 

életminőség-szintet hány beteg érte el. Jól látható, hogy csak kevesek életminőségét 

érinti jelenleg súlyosan a betegségük. Az átlagok emelkedésével (ami a jobb állapotot 

jelenti), a betegek száma exponenciálisan növekszik, legtöbbjük pedig egyáltalán nem 

jelez életminőség-romlást. 
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AQLQ átlagok eloszlása
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Ábra 8. A rövid távú Juniper AQLQ életminőség-kérdőív esetszámok megoszlása, az elért 
átlagok függvényében 

Külön bontásban vizsgáltuk a jelenleg tünetet említő, illetve nem említők életminőségét. 

A 9. és 10. ábra jeleníti meg az AQLQ kérdőívre adott összes válasz és az egyes 

kérdéseknél elért átlagok kapcsolatát, tünetes illetve tünetmentes csoportos bontásban. 

Mindegyik oszlop egy-egy kérdést reprezentál, a vízszintes vonal pedig az összes kérdés 

átlagát jelzi, a konfidencia intervallummal. Mivel az első öt kérdés olyan napi 

tevékenységekre vonatkozik, amelyeket a beteg maga sorol fel, ezeket egy összevont 

oszloppal ábrázoltuk. 
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Ábra 9. A rövid távú Juniper AQLQ életminőség kérdőív egyes kérdései pontátlagainak 
megoszlása, a tünetes betegek körében 

A tünetes betegek átlaga 5,28 (CI=5,1-5,45) volt az AQLQ kérdőíven, míg tünetmentes 

társaik statisztikailag jobb életminőséget értek el a 6,8-as (CI=6,74-6,86) értékkel. 

A rövidtávra vonatkozó Juniper Asthma Quality of Life Questionnaire kérdőívén (az 

elmúlt két hét eseményeire vonatkozóan), a jelenleg is tüneteket említők között a 

leginkább korlátozott: 

• “kerülnie kell egy helyzetet, vagy egy környezetet a por miatt” (4,19; CI=3,84-

4,54), 

 statisztikailag szignifikánsan korlátozott területek: 

• “asztmás tünetei jelentkeztek az időjárás vagy a légszennyezettség hatására” 

(4,38; CI=4,03-4,73).  

•  „zavarta a nehézlégzés” (4,55; CI=4,2-4,9), 

• “asztmája miatt nehezített a kilégzés” (4,73; CI=4,38-5,08), 

Legkevésbé az alábbiak korlátozott: 

• “nyugtalanította, hogy asztmájára gyógyszert kell szednie” (5,84; CI=5,49-

6,19), 

egyéb kevéssé korlátozott területek: 

• “frusztráltnak érezte magát asztmája miatt” (5,99; CI=5,64-6,34), 
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• “akadályozta, vagy korlátozta az időjárás, vagy a légszennyezettség abban, hogy 

kimenjen a levegőre” (5,84; CI=5,49-6,19). 
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Ábra 10. A rövid távú Juniper AQLQ életminőség kérdőív egyes kérdései pontátlagainak 
megoszlása, a tünetmentes betegek körében 

Tünetmentes társaik legproblémásabb területe: 

• köszörülnie kell a torkát” (6,42; CI=6,37-6,47) 

egyéb problémás területek: 

• “kerülnie kell egy helyzetet, vagy egy környezetet a por miatt“ (6,52; CI=6,47-

6,57),  

• “asztmás tünetei jelentkeztek poros környezetben” (6,52; CI=6,47-6,57) és a  

• kerülnie kell egy helyzetet, vagy egy környezetet a cigarettafüst miatt” (6,56; 

CI=6,51-6,61), 

voltak. 
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Hosszú távú életminőség 

Ebben az alfejezetben a felnőtté vált asztmás gyermekek utánkövetésekor használt saját 

fejlesztésű LTAQLQ kérdőív eredményeit ismertetem. 

A LTAQLQ kérdőívre adott átlagok megoszlását a 11. ábra szemlélteti. 

Hosszútávú életminőség kérdőívre kapott átlagok eloszlása
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Ábra 11. A hosszú távú LTAQLQ életminőség-kérdőív esetszámok megoszlása, az elért 
átlagok függvényében 

Az ábrán jól látható, hogy igen keveseket korlátozott a betegség kifejezetten, az átlag 

emelkedésével –azaz a kedvezőbb helyzetben– exponenciálisan nő az oda tartozó esetek 

száma. A betegek túlnyomó többsége pedig egyáltalán nem jelez életminőség-romlást. 

Az adott kérdésekre kapott válaszok átlaga és az összes kérdésre kapott átlag 

összefüggéseit a 12. és 13. ábra szemlélteti. 
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Ábra 12. A hosszú távú LTAQLQ életminőség kérdőív pontátlagok I. 
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Ábra 13.A hosszú távú LTAQLQ életminőség kérdőív pontátlagok II. 
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A hosszú távú életminőségre vonatkozó kérdéseknél a betegség leginkább a 

sportolásban akadályozta a válaszadókat, jelentős akadályt jelentett a betegség ezen 

kívül a pályaválasztás során, valamint az élettér, lakhely kialakításában is. 

Legkevésbé a lelki, spirituális, vallási életben zavart a betegség. 

Kevés befolyással volt még a betegség a családi életre, emberi kapcsolatokra, valamint 

a közéletre. A betegeket kevéssé korlátozta párválasztásukban, barátaik 

megválasztásában a betegségük 

Külön bontásban vizsgáltuk a jelenleg tünetet említő, illetve nem említők életminőségét. 

A 14. és 15. ábra jeleníti meg az LTAQLQ kérdőívre adott összes válasz és az egyes 

kérdéseknél elért átlagok kapcsolatát, tünetes illetve tünetmentes csoportos bontásban. 

Mindegyik oszlop egy-egy kérdést reprezentál, a vízszintes vonal pedig az összes kérdés 

átlagát jelzi, a konfidencia intervallummal. 

Tünetes betegek LTAQLQ kérdőíven elért átlaga
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Ábra 14 A hosszú távú LTAQLQ életminőség kérdőív pontátlagok a tünetes betegek 
körében 

A tünetes betegek átlaga 6,13 (CI=5,94-6,32) volt a LTAQLQ kérdőíven, míg 

tünetmentes társaik statisztikailag jobb életminőséget értek el a 6,64 (CI=6,54-6,74) 

értékkel. 

A hosszú távra vonatkozó LTAQLQ kérdőíven (az élethossz eseményeire vonatkozóan), 

a jelenleg is tüneteket említők között a statisztikailag szignifikánsan korlátozott 

területek a 
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• „Sportolás” 5,16 (CI=4,71-5,61) 

Legkevésbé akadályozottak: 

• „Baráti kapcsolatok” 6,58 (CI=6,38-6,78). 

• „Vallási, lelki, spirituális élet” 6,72 (CI=6,47-6,97) 

Tünetmentes betegek LTAQLQ kérdőíven elért átlaga
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Ábra 15. A hosszú távú LTAQLQ életminőség kérdőív egyes kérdéseihez tartozó pont 
átlagok a tünetmentes betegek körében 

Tünetmentes társaik legproblémásabb területei:  

• “Sportolás” 6,11 (CI=5,83-6,39). 

A legkevésbé akadályozott területek: 

• “ Vallási, lelki, spirituális élet” 6,94 (CI=6,88-7) 

• “Étkezés, ételek kiválasztása” 6,89 (CI=6,82-6,96). 
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B. A jelenleg asztmával kezelt gyermekek, valamint a krónikus 

vesebeteg kontrollcsoport életminősége, pszichés státusza 

Demográfiai adatok 

Asztma súlyossági besorolás és aktuális tünetek 

A vizsgálatban részt vevő gyermekek asztmája 0,5-14 éves életkoruk között kezdődött 

(medián 3 év). 

Az asztma korszerű gondozása a vizsgálat idején érvényes WHO Global Initiative for 

Asthma (GINA) guideline140 szerint a tünetek súlyosságának megfelelő lépcsőzetes 

besorolás alapján történt (GINA I intermittáló, GINA II enyhe perzisztáló, GINA III 

mérsékelt perzisztáló, GINA IV súlyos perzisztáló). Ezen besorolás alapján 23 gyermek 

(21%) intermittáló asztmásnak, 40 gyermek (37%) enyhe perzisztáló, 43 gyermek 

(40%) középsúlyos perzisztáló, 2 beteg (2%) súlyos perzisztáló asztmásnak bizonyult. 

A betegek öt százalékánál (5 gyermek) bizonyult a FEV1% 80% alattinak. 49%-uk (53 

gyermek) FEV1%-a lett 80-100 közötti, 33%-uk (36 gyermek) ért el 100%-nál 

magasabbat, 14 gyermek (13%) nem tudta a tesztet végrehajtani. Az FEV1% mediánja 

87 (49-131 szélső értékek) volt. 

Betegeink relatíve tünetmenteseknek bizonyultak, a tüneti skálán 1,05±1,74 pontot értek 

el, ahol a maximális pontszám 9. 

A krónikus vesebeteg gyermekek az alábbiak miatt tekinthetőek megfelelő 

kontrollcsoportnak: 

• ,átlagéletkoruk nem tért el szignifikánsan az asztmás gyerekektől,  

• szintén átlagosan 3 éves korukban kezdtek tüneteik jelentkezni, 

• a betegségtartam, illetve a nemi megoszlás sem különbözött szignifikánsan a két 

csoportban. 
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Depresszióra, szorongásra, életminőségre vonatkozó kérdőívek 
értékelése 

Depressziós tünetek 

A CDI kérdőíven elérhető maximum 54 pont, a magasabb érték több depressziós tünetet 

jelöl. 

Az asztmás gyermekek pontjainak mediánja 9 lett a CDI depresszió kérdőíven (min.0, 

max.29 pont ). 

Magyar átlagpopuláción a CDI átlagot Rózsa S. és munkatársai vizsgálták142. 

Különböző életkorokhoz állapítottak meg magyar standardot, a 6. táblázat szerint. 

Vizsgálatunkban ezen standardokhoz hasonlítottuk asztmásaink depressziós pontjait. 

Táblázat 6. Child Depression Inventory depressziós kérdőív pontjai asztmás gyermekek és az 
egészséges populáció körében 

 Magyar populáció, 
(Rózsa14) 

átlag±SD 

Asztmás gyermekek 
átlag±SD 

Vesebetegek 
átlag±SD 

7-11 éves 11,08±6,48∗ 8,75±5,71∗ 10,16±5,19 fiú 
12-18 éves 11,53±6,16† 9,12±5,65 7,30±5,12†

7-11 éves 11,05±6,52 9,78±4,66 9,30±4,27 lány 
12-18 éves 13,26±6,28 11,28±5,90 9,00±6,51 

∗ p=0,032; † p=0,03;  
Az asztmás gyermekek minden életkorban kevesebb depressziós tünetről számolnak be, 

mint egészséges társaik, de ez csak a kisiskolás fiúkban bizonyult statisztikailag 

szignifikánsnak (p=0,032). Mint ahogy az az egészséges populációban is megfigyelhető, 

a kamasz lányok több depressziós tünetet említenek, bár ezek a finom különbségek 

statisztikailag nem bizonyultak a csoportok között szignifikánsnak. 

A vesebeteg kontrollcsoportba tartozók depressziós tünetei nem különböznek 

szignifikánsan az asztmásoktól. Az egészséges kontrollhoz viszonyítva csak a kamasz 

fiúk depressziója szignifikánsan alacsonyabb. 

A 16. ábra mutatja a CDI eredmények csoportonkénti bontását. Az egyes kérdésekre 0-

2 pont között adhattak a gyermekek. A különböző csoportok között nincs szignifikáns 

különbség, bár a fiúk főleg a hatékonyság hiányától szenvednek, míg a 12 éven aluli 

lányok örömtelenek, a kamasz lányok szintén nem érzik magukat kellően hatékonynak. 

Az asztmás lányok társas kapcsolatai egyik életkorban sem érintettek. 
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Ábra 16. Child Depression Inventory domének szerinti eredmények 

Szorongásos tünetek 

A H.STAIC kérdőíven elérhető maximum 60 pont, a magasabb érték több szorongásos 

tünetet jelöl. 

Az asztmás gyermekek 31,16±4,61 pontot (20-48 pont között) értek el a H.STAIC 

szorongásosság kérdőíven, a fiúk 30,64±4,29, a lányok 32,67±5,27 pontot.  

A magyar H.STAIC átlag 30,37±4,14 a fiúk; és 30,88±3,77 a lányok esetében, amelyet 

Spielberger és Sipos145 publikált. Asztmás betegeink nem szoronganak jobban 

egészséges társaiknál. Pre-adoleszcens és adoleszcens csoportbontásban sem találtunk 

különbséget. (7. táblázat). 

Ezzel szemben igen szignifikáns különbség van a vesebeteg kontrollal összehasonlítva, 

a vesebeteg gyermekek szorongásos pontszáma sokkal magasabb. 
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Táblázat 7. H.STAIC szorongásosság kérdőíven elért pontok asztmás gyermekek és az egészséges 
populáció körében (a magyar populáció nincs korosztály szerint bontva) 

 Magyar 
populáció 
(Sipos16) 
átlag±SD 

Asztmás gyermekek 
átlag±SD  

Vesebeteg gyermekek 
átlag±SD 

7-11 éves 30,28±5,08 46,00±4,51 fiú 
12-18 
éves 

30,37±4,14* 

 
30,64±4,29†

30,97±3,40 
46,06±3,88*†

46,11±3,69 

7-11 éves 31,78±6,87 45,33±3,93 lány 
12-18 
éves 

30,88±3,77‡ 32,67±5,27¥

33,61±2,56±
47,75±3,96‡¥

50,17±2,23 

*†‡¥ p<0,0001 

Életminőség 

Asztmás betegeink 2,87-7,00 közötti életminőségi pontokat értek el a Juniper féle 

PAQLQ kérdőíven (medián 6,60), ahol a legmagasabb lehetséges pontszám a 7,00 és ez 

a jobb életminőséget mutatja. 

A 8. táblázat az életkor és nem függvényében mutatja az asztmás gyermekek 

életminőségét. Az asztmás kamaszlányok életminősége a legrosszabb. A fiúk 

életminősége életkoruk előrehaladtával növekszik (p=0,02). A kamasz lányoknál 

viszont ez a tendencia fordított, bár statisztikailag nem szignifikáns. Kamaszkorban az 

asztmás lányok életminősége rosszabb, mint a fiúké (p=0,013). 

Táblázat 8. PAQLQ életminőség kérdőíven elért pontok asztmás gyermekek körében 

 Asztmás gyermekek 
Medián (min-max) 

7-11 éves* 6.52 (3.04-7.00) 
 

fiú 

12-18 éves* # 6.82 (3.52-7.00) 
7-11 éves 6.43 (2.91-6.95) lány 

12-18 éves# 5.87 (2.87-7.00) 
* p=0,02, # p=0,01 

 

A 17. ábra a kérdőív életminőség doménjeit ábrázolja. Ezek: tünetek, aktivitás 

korlátozottság, érzelmek. A tünetek doménben a kamasz fiúk és lányok eredménye 

szignifikánsan eltér a fiúk javára (p=0,039). Az aktivitás szintén a kamasz fiúknál 

szignifikánsan kevésbé korlátozott (p=0,046). Az érzelmi élet doménban nem csak a 

kamaszok két alcsoportja különbözik szignifikánsan (p=0,01), hanem a fiúk két életkori 

alcsoportjában is van különbség a kamaszkor javára (p=0,01). A különböző domének 

mintája igen hasonló, a kamasz lányok életminősége a mutatkozik a legrosszabbnak 
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mind a tünetek, mind az aktivitás korlátozottság, mind pedig az érzelmek területén; míg 

a fiúk minden összehasonlításban a kedvezőbb értékeket mutatják. 

PAQLQ domainek
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Ábra 17. Pediatric Asthma Quality of Life domének 

Pszichés tünetek az asztma súlyossága és az életkor függvényében 

Intermittáló és perzisztáló asztmás (enyhe + középsúlyos + súlyos) csoportba osztottuk 

betegeinket. Sem a depresszió, sem a szorongásosság, sem az életminőség nem volt 

statisztikailag különböző a két csoportban. (9. táblázat) 

A következő csoportbontást az aktuális tünetek alapján végeztük, jelenleg tünetmentes 

és jelenleg tünetes alcsoportot hozva létre. A depressziós és a szorongásos tünetekre 

nem hatott a jelenlegi asztma-állapot. A jelenleg is tünetet említő gyermekek azonban 

rosszabb életminőségről számoltak be (p<0,0001), mint tünetmentes társaik. (9. 

táblázat) 
Táblázat 9. Asztmás gyermekek pszichés állapota az asztma súlyosság és az aktuális tünetek 
tükrében 

 Intermittáló asztma 
N=23 

Perzisztáló asztma 
N=85 

Tünetmentes 
N=59 

Tünetes 
N=49 

CDI medián és 
szélső értékek 

8 (3-13) 9 (0-29) 8 (0-29) 9 (2-22) 

STAIC medián 
és szélső értékek 

31 (21-48) 31 (20-45) 31 (20-38) 30 (21-48) 

PAQLQ medián 
és szélső értékek 

6,77 (2,87-7,00) 6,6 (2,91-7,00) 6,77 (3,82-
7,00)* 

6,95 (2,87-
6,95)* 

* p<0,0001 
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Betegeink pre-adoleszcens és adoleszcens életkori bontásában nem volt szignifikáns 

különbség a pszichés tünetek alakulásában (10. táblázat). 

Táblázat 10. Asztmás gyermekek pszichés állapota életkor szerint 

 7-11 éves 12-18 éves 
CDI medián és 
szélső értékek 

8,00 (2,00-22,00) 8,00 (2,00-22,00) 

   
STAIC medián és 

szélső értékek 
31,00 (21,00-48,00) 31,00 (20,00-39,00) 

PAQLQ medián és 
szélső értékek 

6,52 (2,91-7,00) 6,69 (2,87-6,69) 

Tápláltsági állapot 

Asztmás betegeink BMI átlaga 19,29 ± 4,1 (átlag ± SD). Betegeink 85%-a a normális 

tartományba esik (Testtömeg index, BMI 25 alatt), 7%-uk elhízott (25 felett). 8%-ukról 

nem áll rendelkezésre adat. A testalkat szerinti bontás eredményeit a 11. táblázat 

tartalmazza. 

Táblázat 11 Asztmás gyermekek pszichés állapota testalkat szerint 

 Normál testalkat Túlsúlyos és obez 
CDI medián és 
szélső értékek 

8,5 (0-29) 11 (3-22) 

STAIC medián és 
szélső értékek 

31 (20-45)  33(22-48) 

PAQLQ medián és 
szélső értékek 

6,69 (2,87-7,00)* 6,02 (3,43-6,02)* 

* p=0,02 
 

A túlsúlyos és obez gyermekek szignifikánsan rosszabb életminőséget kénytelenek 

elszenvedni, mint normál testalkatú társaik. Nem találtunk összefüggést a tápláltsági 

állapot tekintetében sem a depresszióval, sem a szorongással. 

Életkor az asztma kezdetén 

Betegeink fél éves és 14 éves koruk között lettek asztmásak, 3 éves mediánnal. 

Szignifikánsan alacsonyabbnak, azaz rosszabbnak bizonyult azoknak a gyermekeknek 

az életminősége, akiknek 3 éves életkoruk előtt kezdődött asztmája: 6,11 (2,91-7,00) 

versus 6,71 (2,87-7,00) (p=0,0337). Depresszió és szorongás tekintetében nem találtunk 

az asztma fennállásával életkori összefüggést. 
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Egyéb allergiás betegség egyidejű fennállása 

Nem találtunk különbséget sem a depresszió, sem a szorongás, sem az életminőség 

romlás tekintetében az egyéb allergiás tüneteket (allergiás nátha, ekcéma, allergiás 

kötőhártya gyulladás, ételallergia, egyéb allergia) is említők, illetve nem említők 

csoportja között. 

Bőrpróba pozitivitás 

Betegeink 20%-a nem mutatott bőrpróba-pozitivitást, 80%-uknál legalább egy vizsgált 

paraméter pozitív volt (fák, füvek, parlagfű, feketeüröm, penészgomba, atka, 

macskaszőr, kutyaszőr, egyéb állat, toll). Azoknál a betegeknél, akik legalább egy 

pozitív reakciót mutattak (a pozitív bőrpróbásoknál) nem találtunk különbséget sem a 

depresszió, sem a szorongás, sem az életminőség romlás tekintetében a negatívokkal 

szemben. 

Éjjeli tünetek 

Az éjjeli tünetek megléte alapján bontott csoportok között az életminőség tekintetében 

volt megfigyelhető különbség. Az éjszakai tünetmentesek életminősége jobb 6,69 (2,87-

7,00), mint tünetes társaiké 5,54 (3,04-6,21), (p=0,0002). A két csoport között a 

depressziós pontok különbsége épp csak nem érte el, szorongás tekintetében viszont 

meg sem közelítette a szignifikancia határát. 

Nappali tünetek 

A nappali tünetek jelenléte szintén csak az életminőséget befolyásolta. A tünetmentesek 

mediánja 6,73 (3,82-7,00) míg a tüneteseké 6,26 (2,87-6,95) volt (p=0,0003). 

Depresszió és szorongás tekintetében nem találtunk összefüggést a meglévő nappali 

tünetekkel. 

A szorongás megléte jár-e egyéb pszichés tünettel is? 

A magyar populációs átlag feletti szorongásos pontszámú gyermekeket a szorongók, 

míg az átlag alatti gyermekeket a nem szorongók csoportjába osztottuk. 

Szorongó betegeink magasabb depressziós tünetszámról számoltak be. A nem 

szorongók mediánja 7,00 (0-7,00) lett, míg a szorongóké 10,5 (3-29) (p<0,0001). A 
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szorongók között 58% volt az átlagnál magasabb depresszió pontszámot elértek aránya, 

míg ez a nem szorongó csoportban 19% volt. (p<0,0001, OR=6,14) 

A szorongásos panaszok jelenléte önmagában életminőség-romlással nem járt. 

A depresszió megléte együtt jár-e egyéb pszichés tünettel? 

A magyar populációs átlag feletti depressziós pontszámú gyermekeket a depressziósok, 

míg az átlag alatti gyermekeket a nem depressziósok csoportjába osztottuk. 

Magasabb depressziós pontszámú betegeink magasabb szorongás pontszámról illetve 

rosszabb életminőségről számoltak be. A nem depressziósok szorongás-mediánja 30,00 

(20-30) lett, míg a depressziósoké 33,00 (28-48) (p=0,0002). Életminőség tekintetében a 

nem depressziósok pontszám-mediánja 6,69 (2,87-7,00) lett, míg a depressziósoké 6,21 

(2,93-7,00) (p=0,02). A depressziósok között 81% volt az átlagnál magasabb szorongás 

pontszámot elértek aránya, míg ez a nem depressziós csoportban 39% volt. (p<0,0001, 

OR=6,74) 

A vesebeteg kontrollcsoportot hasonlóképpen csoportosítva nem volt kapcsolat a 

depresszió és a szorongás között. 

Az alacsonyabb életminőség együtt jár-e pszichés tünetekkel? 

A legjobb életminőséget (>6,5 pontszám) mutatók csoportját összehasonlítottuk a nem 

maximálisan jó életminőséget (≤ 6,5) elérőkkel. Már 0,5 egységnyi életminőség 

csökkenést is szignifikánsan magasabb depressziós és szorongásos tünetszám kísér. A 

rosszabb életminőséget említők depressziós pont mediánja 11,00 (2,00-29,00); 

szorongása 32,00 ()21,00-48,00 lett. A maximális életminőségű betegek depressziós 

pont mediánja 7,00 (0,00-24,00); szorongása 30,5 (20,00-38,00) pont lett, p=0,0042 

illetve 0,018. 
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C. Gondviselők életminősége, pszichés státusza  

Demográfiai adatok 

Az asztmás gyermeket nevelők (CAC) életkori mediánja 37 év (28-70) volt, nemi 

megoszlás: 19 férfi (medián 39 év; 30-65) és 79 nő (medián 36 év; 28-70). 

A kontrollként használt krónikus vesebeteg (CRC) csoport gondviselőinek életkori 

mediánja 36 év (24-55), 7 férfi (24 év; 45-52) és 20 nő (29 év; 35,5-55). 

A két csoport között nincs szignifikáns életkorbeli különbség. 

Gondviselők depressziós tünetei 

Az asztmás betegek gondviselői 7,73±6,69 SD pontot értek el a Beck Depression 

Inventory depressziós kérdőíven. Pontjaikat összehasonlítottuk a 18-44 éves hazai 

normál populáció eredményeivel (NP) (5,24±7,43 SD); amit Kopp és munkatársai 

publikáltak. (lásd 18. ábra)153. 
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Ábra 18. Asztmás illetve vesebeteg gyermekek gondviselőinek, valamint a korosztályos magyar 
normál populáció Beck féle depressziós tüneti score átlaga és a standard deviáció  

 

Az asztmás betegek gondviselői szignifikánsan magasabb depressziós pontszámot értek 

el, mint a korosztálybeli normál populáció (p<0,01); a populációs átlag feletti 

depressziós tüneteket említők előfordulási aránya 33% lett. A vesebeteg gyermekek 
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gondviselői szintén magasabb depressziós tüneti pontszámot jelöltek, mint a magyar 

populációs átlag. A krónikus betegek gondviselőinek két csoportja között azonban a 

különbség nem volt szignifikáns. 

Az asztmás gyermekek gondviselőit két csoportra osztottuk a Beck féle depressziós 

kérdőív eredménye alapján. Egyik csoportba azok a gondviselők kerültek, akiknek a 

depressziós tüneti score-ja meghaladta a populációs átlagot (5,24); a másik csoportba 

pedig az átlag alatti pontszámú gondviselők kerültek. Az első csoportbeli gondviselők 

szorongás pontszáma is magasabbnak bizonyult, de életminőségüknél nem találtunk 

különbséget. A gondviselői depressziós tüneti score nem mutatott összefüggést sem a 

gyermek pszichés tüneteivel, sem életminőségével, lásd 12. táblázat. 

Táblázat 12. Az asztmás gyermekek gondviselőinek pszichés státusza a depresszió skálán elért 
pontszám tükrében (medián és minimum-maximum értékek) 

 A magyar átlagnál kevesebb 
depressziós tüneti pontot 
elérő gondviselők (n=38) 

A magyar átlagnál több 
depressziós tüneti pontot 
elérő gondviselők (n=59) 

PACQLQ medián és 
minimum-maximum: 

6,00 (2,46-7,00) 5,38 (0,46-7,00) 

p érték 0,48 

H.STAI medián és 
minimum-maximum 

42,00 (30,00-55,00) 47,00 (33,00-57,00) G
on

dv
is

el
ők

 

p érték 
0,0063 

PAQLQ medián és 
minimum-maximum 

6,60 (2,87-7,00) 6,60 (2,91-7,00) 

p érték 0.84 
 

H.STAIC medián és 
minimum-maximum 

30,00 (21,00-38,00) 31,00 (20,00-48,00) 

p érték 0,07 
CDI medián és minimum-

maximum 
8,00 (0,00-22,00) 9,00 (0,00-29,00) 

p érték 0.79 
Asztma tüneti score medián 

és minimum-maximum) 
0,00 (0,00-9,00) 

0,00 (0,00-9,00) 
 

G
ye

rm
ek

ek
 

p érték 0,30 
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Asztmás tünetek súlyossága, nemi eltérések, iskolázottság 

Gondviselői depresszió és asztma súlyosság 

Asztmás gyermekek gondviselőinek (CAC) tüneteit gyermekük GINA (2004) 

klasszifikáció szerinti asztma-súlyossága szerint is vizsgáltuk. A vizsgálat 2005 évi 

elvégzésekor a 2004-es GINA beosztás volt az aktuális. Két csoportot hoztunk létre. Az 

első csoportba az intermittáló és enyhe perzisztáló, míg a második csoportba a közepes 

és súlyos perzisztáló asztmás gyermekek gondviselői kerültek. 

A CAC csoport depressziós tünetei és gyermekük asztma-súlyossága között nem volt 

összefüggés kimutatható (13. Táblázat). 

Táblázat 13. Az asztmás gyermekek gondviselőinek depressziós tünetei, gyermekük GINA asztma 
súlyossági besorolása tükrében (medián és minimum-maximum értékek) 

 GINA I és II besorolású 
gyermekek gondviselői (n=57) 

GINA III és IV besorolású 
gyermekek gondviselői (n=41) 

BDI medián és 
minimum-
maximum 

3 (0-13) 3 (0-9) 

p érték 0,18 

 

A négy GINA alcsoportot külön vizsgálva sem találtunk a szülői depresszióban 

kimutatható különbséget. 

Gondviselők pszichés státusza a gyermekek asztmás tünetei tükrében 

Az asztmás gyermekeket két csoportra bontottuk annak függvényében, hogy a megelőző 

héten voltak-e asztmás panaszaik. A két csoport szüleinél megvizsgáltuk a depressziós 

tüneti pontokat, lásd 14. táblázat. 

Táblázat 14. Asztmás gyermekek gondviselőinek depressziós tüneti score-ja a gyermek asztmás 
tüneteinek függvényében (medián és minimum-maximum értékek) 

 tünetmentes gyermekek 
gondviselői n=58 

tünetet említő gyermekek 
gondviselői n=44 

BDI medián és minimum-
maximum 

6,6 (0-28,6) 6,6 (0-22) 

p érték 0,07 

 

A két csoport között nem találtunk a depressziós tünetek vonatkozásában különbséget. 
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Depressziós tünetek nemi különbsége 

Csoboth eredményei alapján a depressziós tünetek (szintén a BDI rövid verzióját 

használva) nők esetében 30,7%-ban férfiaknál 25,6%-ban vannak jelen a magyar 

populációban154. Megvizsgáltuk a CAC és a CRC csoportok depressziós tüneteinek 

esetleges nemi különbségét (19. ábra). 
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Ábra 19. Asztmás illetve vesebeteg gyermekek gondviselőinek, valamint a korosztályos magyar 
normál populáció Beck féle depressziós tüneti score-ja és a standard deviáció; nemi bontásban 

 

A CAC főcsoportban legalább enyhe depressziós tüneteket a férfiak között 39%-ban, 

míg nők között 33%-ban találtunk. A nemi különbség nem volt szignifikáns, a normál 

magyar populációban megfigyeltekkel ellentétben. 

A CRC csoportban a depressziós tünetek a férfiakban 14%-ban, nőkben 50%-ban voltak 

megfigyelhetők, ez a nemi különbség szignifikánsnak bizonyult (p=0,05) 

Szintén szignifikáns különbséget találtunk az asztmás és a vesebeteg gyermekek férfi 

gondviselői között a második csoport javára, azonban ez nem volt megfigyelhető a nők 

között 
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Depressziós tünetek, iskolázottság 

Vizsgáltuk a CAC főcsoport depressziós tüneteit az iskolázottság függvényében is. Az 

első alcsoportba az általános iskolát végzetteket, a másodikba a szakmunkásképzőt 

végzetteket, a harmadikba az érettségizetteket, a negyedik alcsoportba pedig a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőket soroltuk. 

A négy csoportban elért depressziós pontszámok között nem volt különbség, de 

megfigyelhető az általános iskolások magasabb ponszám-tendenciája, lásd a 20. ábrát. 
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Ábra 20. Asztmás gyermekek gondviselőinek depressziós tüneti score-ja az iskolai végzettség 
függvényében (medián és minimum-maximum értékek) 
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Megbeszélés 

A. Mára felnőtté vált gyermekkorukban asztmások  
életminősége 

Rövid távú életminőség 

A 253 beteg ismeretlen helyre való költözés miatti elvesztése magas számnak tűnik. 

Azonban úgy gondoljuk, hogy ez vizsgálatunk eredményét nem torzítja, hiszen az 

emberek életük során többnyire asztmás tüneteiktől függetlenül költöznek. A 6 ábra 

alapján a 3 baleseti halálesetet, a 152 válaszadót és a 7 olyan betelefonálót, akik 

panaszmentességet jeleztek, a „responder” csoportba soroltuk; míg a 81 nem válaszolót 

és az 5 állítólagosan soha nem volt asztmásat a „non-responder” csoportba. Így 65% 

(162/258) válaszadási arányt kaptunk. 

A „soha nem voltam asztmás” típusú állítás megkérdőjelezhető, mert a válaszadó 

elfelejthette, a szülők elfelejthették megmondani neki, sőt szándékosan is 

elhallgathatták betegségét. 

A kismértékű nemi eltolódás (2,23:1) azzal magyarázható, hogy mivel Magyarországon 

a nők általában felveszik férjük nevét, ez megemelheti a férfiak vizsgálatunkon belüli 

arányát. (A férfi/női arány gyermekkori asztmában 1,5-2:1.) 

Úgy találtuk, hogy annak ellenére, hogy tünetes betegeink relatíve kevés tünetről 

számolnak be, mégis tünetmentes társaikénál szignifikánsan rosszabb életminőséget 

tudhatnak magukéinak. Már évi néhány asztmás roham is befolyásolja a beteg 

mindennapjainak életminőségét. 

Az utánkövetett betegek 2/3-a jelenleg tünetmentes. Úgy tűnik, hogy az asztmás tünetek 

aktuális hiánya sem egyenlő az elérhető maximális életminőséggel volt asztmás 

betegeink esetében. A tüneti kontroll is negatívan befolyásolja az életminőséget, az 

allergén-elkerülés érdekében felállított sok betartandó szabály és cselekvés szintén 

korlátozhatja a beteg életét, csökkentheti a szabadságát. Míg a tünetes betegek főleg a 

betegségtől magától, annak tüneteitől szenvednek (nehézlégzés, kilégzési nehezítettség, 

egyéb asztmás tünetek jelenléte), addig tünetmentes társaik inkább az allergén-elkerülés 

nehézségeire panaszkodnak (események elkerülése por vagy cigarettafüst miatt). 
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Az asztmás betegeket gondozó klinikusoknak ismerniük kell ennek a „kétélű kard”-nak 

a természetét, hogy a beteg környezetéből minél több allergén eltávolítása során ne 

okozzanak még nagyobb életminőség-romlást a túlzott tiltásokkal betegeiknek. 

 
21. ábra Vimose-i kétélű vaskard. 

Forrás: http://mek.niif.hu/01200/01267/html/04kotet/04r03f06.htm 

Hosszú távú életminőség 

Célunk egy olyan asztmával kapcsolatos életminőség kérdőív használata volt, amely a 

betegség egész élethosszra vetített problémáit tárja fel. Ilyen specifikációjú kérdőívet a 

szakirodalomban sajnos nem találtunk, ezért alkottunk saját kérdőívet. Tudjuk, hogy 

nem validált kérdőív használata további kérdéseket vet fel, ám tekintve; hogy a kérdőív 

hiánypótló, felhasználásától nem tekintettünk el. 

A vizsgálatból egyértelműen úgy tűnik, hogy az asztma kevésbé befolyásolja az egész 

élethosszra vetített hosszú távú életminőséget, mint azt gondolnánk. Azonban ezen 

eredményt magyarázhatja, hogy a vizsgált személyek több mint fele jelenleg teljesen 

tünetmentes, illetve magas százalékuk igen kevés tünettel rendelkezik. Az évek-

évtizedek óta asztmás betegek kiismerték betegségüket, megtanultak betegségükkel 

együtt élni, és talán már olyan aktivitásba bele sem fognak, amit asztmájuk miatt nem 

tehetnek meg. 

Az idő megszépítő távolsága is befolyásolhatja az emlékezést. 

A sportolás terén kapott jelentős akadályozottság abból adódhat, hogy 15-30 éve, 

amikor a vizsgálatunkban résztvevő betegeket gyermekkori asztmásként a Klinikán 

gondozták, ugyan már törekedtek a sport alóli felmentés elkerülésére, de talán ezt az 

elvet nem minden esetben sikerült megvalósítani. Ezen kívül talán ezek a betegek az 

esetlegesen fennálló terhelés kiváltotta bronchospazmus miatt sem sportolnak. Mivel 

azonban a sportolásra jelentkező panaszokra nem kérdeztünk rá, ezt a feltevést nem 

tudjuk bizonyítani. 

Legkevésbé a lelki, spirituális, vallási életben zavart a betegség. Esetleg az asztma, mint 

krónikus betegség a lelki- spirituális életet nemhogy nem akadályozta volna, hanem a 

transzcendentális felé fordulást még elő is segíthette. Azonban mivel a kérdőív csak a 

negatív irányú eltérést méri, ezért ez a feltevés a jelen vizsgálattal nem bizonyítható. 
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Kevés befolyással volt még a betegség a családi–, emberi kapcsolatokra, valamint a 

közéleti tevékenységekbe beilleszkedésre. A betegeket mind párválasztásukban, mind 

barátaik megválasztásában kevéssé korlátozta a betegségük. Ezek alapján úgy tűnik, 

társadalmunk toleránsan kezeli az asztmás betegeket. 

Adams és munkatársai ausztráliai vizsgálatukban azt találták, hogy általános 

egészséggel kapcsolatos SF-36 kérdőívvel vizsgálva, az asztma nagyobb hatással van a 

betegek életminőségére, mint más krónikus betegségek109. Huss és munkatársai Juniper 

kérdőívét használva összefüggést állapítottak meg a vizsgált betegek életminősége és 

betegségük súlyossága között155, bár Wijnhoven és munkatársai ezt cáfolva nem találtak 

összefüggést az életminőség és a FEV1 mint betegség-súlyossági tényező között156. 

Ehrs és munkatársai svéd alapellátás körében vizsgálták az asztmás betegek 

életminőségét. Ők a szteroidot nem használók életminőségét magasabbnak találták. 

Legtöbb betegük magas pontszámot ért el Juniper kérdőívén, amit azzal magyaráztak, 

hogy vizsgált betegeik között igen nagyarányú volt a tünetmentesek száma38. 

Kutatásunk ebben a tekintetben hiánypótlónak mondható, hiszen nincs tudomásunk sem 

a hazai, sem a nemzetközi irodalomban olyan vizsgálatról, amely a gyermekkorban 

asztmában szenvedő jelenleg felnőtt betegek hosszú távú életminőségét vizsgálná, és 

ezáltal segítene a betegség természetes lefolyásának jobb megértésében. 

B. A jelenleg asztmával kezelt gyermekek életminősége, 

pszichés státusza 

Pszichés tünetek 

A gyermekkori asztmások pszichés státusza vitatott téma a szakirodalomban. Egyes 

vizsgálatok bizonyítottnak látják azt a hipotézist, miszerint az asztmás gyermekeknél 

nagyobb a depresszió és a szorongás előfordulási aránya118,119,de a legtöbb kutató azt 

állítja, hogy csak a szorongás előfordulása több116,117,118,123,124,157. Egyesek csak a 

gyakoribb depressziót látják igazoltnak,, míg megint mások az asztma és a pszichés 

státusz közötti bármilyen kapcsolat létezését tagadják125,127. 

Depresszió 

Ellentmondó teóriák léteznek az ok-okozati összefüggések magyarázatára. Az asztma 

depressziót okozhat, vagy a depresszió miatt sérül a compliance, és ez 
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következményesen rontja a tüneteket. Más mechanizmusok is érintettek lehetnek, 

például a depresszió megváltoztathatja a gyulladásos folyamatokat, és ez vezet asztma 

súlyosbodáshoz. Elképzelhető egy harmadik, talán genetikai faktor is, amely indokolná 

a pszichés és fizikális betegségek együttes fennállását. A jelenleg rendelkezésünkre álló 

kutatási adatok egyik mechanizmust sem támasztják alá kizárólagos mértékben158. 

Goodwin és munkatársai úgy találták, hogy a depresszió és a szorongás kamaszkorban 

nem direkt módon kapcsolódnak az asztmához, hanem inkább az élet egyéb faktoraihoz 

kapcsolódnak125. Konkrétan a hangulati zavarok és az asztma olyan családi 

rizikófaktorokhoz kötöttek, mint a szociális-gazdasági helyzet, családi konfliktusok, 

szülői bánásmód. Az összegyűjtött evidenciák egyik mechanizmust sem támasztják alá 

kizárólagos jelleggel. 

Strunk és kollégái szerint a depresszió talán inkább csak egyike egy sor asztmagondozás 

ellen ható változónak, mint például az elbátortalanodás, a konfliktusok, a különféle 

drogokkal való visszaélés, a kontrolláló gyógyszerek nem megfelelő használata, vagy a 

nem kellő odafigyelés a tünetek súlyosbodására159. 

A depresszióval kapcsolatba hozott anamnesztikus adatok között megtalálható az 

inkonzisztens szülői nevelés, stresszel teli élethelyzetek nagy száma, és a negatív 

világszemlélet160. 

Lehet-e a depressziónak a tüdőműködésre közvetlen hatása? 

Az érzelmi állapot hatása a tüdőműködésre intenzív kutatás tárgya161. Újabb 

eredmények szerint a légutak reaktívak a pszichológiai állapotra, és ezzel a reakcióval 

nagyobb légúti instabilitás és asztma exacerbáció jön létre162. Ennek megfelelő az a 

megfigyelés is, hogy az asztma-exacerbációk előtt gyakoriak az emocionális változások, 

amelyek a fellángolás okai163. 

Laboratóriumi körülmények között Ritz és munkatársai164 emelkedett légzési ellenállást 

találtak asztmásoknál (de nem asztmásoknál nem) depresszív stimulusok után. 

Krommydas és munkatársai165 depressziós tüneteket mutató asztmás betegek FEV1%-át 

szignifikánsan alacsonyabbnak találták, mint a depressziós tüneteket nem produkáló 

asztmásokét. A vizsgálatból azonban nem derül ki, hogy a depresszió oka vagy 

következménye a csökkent légzésfunkciónak. 

Miller és Wood166 megállapították, hogy asztmás gyermekek depresszív érzelmei (amit 

úgy váltottak ki, hogy válogatott filmrészleteket vetítettek az “E.T. a Földönkívüli” 
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című filmből) magasabb kolinerg befolyással és oxigén-szaturáció instabilitással, azaz 

rosszabb légúti funkcióval járnak. Ezzel ellentétesen a boldogságnak légúti konstrikciót 

oldó hatása van. 

Ritz and Steptoe vizsgálata kísérleti és valóságos körülmények között is konzisztensnek 

találta eredményeit164. A való életben erős pozitív és negatív hangulatot állítottak 

szembe viszonylagosan semleges érzelmi állapottal, és az eredmények alapján az 

asztmás csoportban (de a nem asztmás kontrollcsoport nem) a negatív hangulat, és 

kisebb mértékben a pozitív hangulat FEV1% csökkenéssel járt. Ez a “való életbeli” 

csökkenés konzisztens volt, és a légúti ellenállás emelkedésével szignifikáns 

összefüggést mutatott, amikor a laborban egy depresszív filmet néztek a betegek. 

Összefoglalva, a depressziós, szomorú hangulat, még ha csak igen enyhe és rövid életű 

is, olyan légzőszervi hatással bír, ami emelkedett légúti vulnerabilitásnak vagy asztma 

exacerbációnak is megfelel. 

Az asztma „self-management”-je§ a gyakran bonyolult és terhes kezelések miatt nagy 

kihívást jelent,167,168. Az asztmás egyéneknek kerülniük kell bizonyos allergéneket, 

folytonos jelleggel megelőző gyógyszereket kell szedniük, el kell tudniuk dönteni, hogy 

mikor szükséges a hörgtágító kezelés, és hogy vajon tovább kell-e lépni orvosi 

segítséget keresni. Az asztmás betegek számára nagy kihívást és pszichés terhet jelent 

egyéni terápiás döntéseket hozni, miközben tudják, hogy hibás döntésük 

következménye a betegség súlyosbodása lehet169, ,170 171. 

Felmerül, hogy a depresszió, amely negatívan hat a kognitív funkciókra, az energiára és 

motivációra, csökkentheti a „self-management” és a beteg-compliance hatékonyságát is. 

DiMatteo és munkatársai172 meta-analízisében krónikus beteg és depressziós betegek 

esetében háromszor gyakoribb volt az orvosi kezeléssel szembeni rossz compliance, 

mint nem depressziós betegek esetén. Bosley és munkatársai 173 úgy találták, hogy azon 

asztmás egyének, akiket „nem kooperálónak” soroltak be, azaz a felírt inhalációs 

gyógyszereik kevesebb, mint 70%-át vették csak be, magasabb depressziós pontszámot 

értek el, mint a jó compliance-ű betegek. Cluley és Cochrane174 vizsgálatában 19 

asztmás és depressziós beteg közül csak egy tartotta be a terápiás utasításokat. 

                                                 
§ Az asztma self-management alatt az asztmás betegek betegoktatásán alapuló „önkezelésüket”, a betegségükről való kellő tudás 
alapján megfontolt terápiás lépéseket értek. Ennek része lehet a peak-flow méter használata, tünetek jelentkezésekor rohamoldó béta 
agonista kezelés, illetve SMART kezelés esetén a beállított kombinált kezelés felemelése majd csökkentése. 
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A depresszió több módon is csökkentheti a „self-management” és a beteg-compliance 

hatékonyságát.  Először is a depresszióhoz társult reménytelenség vezethet oda, hogy a 

beteg nem látja értelmét az előírások szerinti gyógyszerszedésnek175; a depresszió 

izolációt okozhat a családtól és barátoktól, akik a compliance-ben fontos támogatást 

nyújthatnák a betegnek, és végül a depresszió olyan kognitív működési zavarokhoz 

vezethet (probléma megoldás, komplex feladatmegoldás, koncentráció, figyelem, 

memória) amelyek a kezelési előírások betartásához elengedhetetlenek110, , ,176 177 178. 

Sajnos a fent említett korrelációs vizsgálatok nem adnak választ arra a kérdésre, hogy a 

depresszió okoz-e csökkent compliance-et, vagy épp fordítva, és hogy a kapcsolat vajon 

kétirányú-e. DiMatteo és munkatársai egy feed-back hurok hipotézisét állították fel, 

amelyben a depresszió non-compliance-hez vezet, ez asztma exacerbációkat okoz, az 

exacerbációk mélyítik a depressziót, circulus vitiosus-t alkotva179. Kérdés, hogy mindez 

gyermekkorban is így megfigyelhető-e. 

Szorongás 

Katon és munkatársai szerint asztmás gyermekpopuláció körében a szorongásos 

betegségek prevalenciája magasabb116. Ortega és munkatársai úgy találták, hogy pozitív 

asztma anamnézis esetén a szorongás gyakoribb volt, de affektív zavarhoz nem 

kapcsolódott117. Gupta és munkatársai szintén a magasabb szorongásossági szintet 

említik, amint azt írják: “asztmás gyermekek (…) jobban féltek az egészségügyi 

dolgoktól, és több fiziológiás szorongás volt megfigyelhető, mint a normatív mintán”118. 

Vila és munkacsoportja szerint asztma esetén a pszichiátriai problémák incidenciája úgy 

általában magasabbnak tűnik110. Egy másik cikkükben azt állítják, hogy a 

középsúlyos/súlyos asztma gyakrabban csatlakozik DSM-IV-ben definiált (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) pszichiátriai kórképekhez118. Bussing és 

társai szintén ezt a hipotézist képviselik; asztmások csoportjánál magasabb szorongási 

gyakoriságot találtak180. A gyermekek által besorolt szorongásos tünetek nem álltak 

kapcsolatban az asztma súlyosságával, vagy az asztma funkcionális morbiditási 

mutatóival Wamboldt és munkacsoportja vizsgálatában. Arra a következtetésre jutottak, 

hogy az asztma súlyosság erősebb stresszor lehet a szülőknek, mint maguknak a 

gyermekeknek122. 
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Saját adataink 

Vizsgálatunkban a gyermekkori asztma és pszichés státusz között kerestünk 

összefüggést. Várakozásunkkal ellentétben úgy találtuk, hogy betegeink depressziós 

tüneteinek mértéke nem rosszabb egészséges társaikénál, sőt a 7-11 éves fiúk még az 

egészségeseknél is kevesebb tünetről számolnak be. Talán a betegségükből kifolyólag 

szüleik, édesanyjuk kitűntetett figyelmét, óvó szeretetét érzik, és életkorunkból 

kifolyólag ennek negatív hátulütőit még nem érzékelik. Az általunk felmért asztmás 

fiatalok hosszú ideje, rendszeresen kezelt gyermekek, akik az asztmakezelés célját 

követve az egészségesekhez hasonló életet élnek, ebből adódhat az alacsony depressziós 

tüneti szint. 

Ezen meglepő eredmény megértéséhez további tisztázó vizsgálatok szükségesek. A 

kontroll vesebeteg csoporttól nem tértek el szignifikánsan asztmásaink eredményei, 

tehát valószínűleg a krónikus betegség, mint olyan nem okoz eleve depressziót. 

Asztmás beteg gyermekeink szorongásos tüneteinek mértéke is egészséges társaikéval 

megegyező. Kamaszkorban szignifikáns volt a nemek közötti életminőség különbség: 

úgy tűnik a lányok nehezebben birkóznak meg a betegségük okozta korlátozásokkal, 

mint korosztályos fiú társaik. Meglepő eredmény, hogy asztmás betegeinkhez illetve a 

populációs átlaghoz viszonyítva a vesebeteg gyermekek milyen magas szorongásos 

pontszámot értek el. Elképzelhető, hogy az eltérést a két krónikus betegség gondozási 

módszerei közötti különbség okozza. Az asztma gondozás során a beteg gyermek nem, 

vagy csak ritkán találkozik invazív beavatkozásokkal, ami a krónikus vesebetegeknél 

inkább előfordulhat. 

Vizsgálatunkban a szorongás és a depresszió egymás előfordulásának valószínűségét 

növelik, tehát a két pszichés zavar között kapcsolat van. 

Érdekes, hogy a szorongás nem jár életminőség változással, míg a depresszió 

egyértelmű életminőség romlással jár. 

Az aktuális tünetet említő gyermekek életminősége vizsgálatunkban is rosszabbnak 

bizonyult, mint a tünetmentes társaiké, azonban a depressziós valamint szorongásos 

tünetekre nincs befolyással. Számos cikk vizsgálja a pszichés státusz, az életminőség, 

valamint az asztma kontroll összefüggéseit. Lavoie és munkatársai felnőtteket vizsgálva 

azt találták, hogy mind a depresszió, mind a szorongás összefüggésben van az 
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életminőséggel; de csak a depresszió jár rosszabb asztma kontrollal is181. Ekici és 

munkatársai kutatásaik alapján azt állítják, hogy a negatív hangulat és az asztma 

súlyossága szignifikánsan rontja az életminőséget182. Schmier és munkatársai szerint 

gyermekkorban a nem adekvátan kontrollált asztma erősen befolyásolja az 

életminőséget183. A GOAL vizsgálatban Bateman és munkatársai a teljes asztma 

kontroll összefüggését vizsgálták az életminőséggel. Eredményeik alapján a teljes 

kontrollt megcélzó kezelés majdnem normál szintig javítja az életminőséget. A teljes 

kontroll és a jól kontrollált asztma közötti életminőség-különbségek azt jelzik, hogy a 

betegek még e között a két szint között is éreznek különbséget184. 

Magyarországon a vizsgálat idején kötelező társadalombiztosítás volt. Ennek 

köszönhetően a gyermekkori orvosi vizit ingyenes, az asztmás gyógyszerek ára 

megfizethető, így az egészségügyi ellátás bármely biztosított magyar állampolgárnak 

bármilyen szociális háttérrel elérhető. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy minden 

asztmás gyermeknek megvan a lehetősége arra, hogy betegségét a legújabb nemzetközi 

ajánlásoknak megfelelően gondozzák. Ez a tény magyarázhatja a detektált meglepően 

kevés pszichés problémát. 

Elhízás 

Vizsgálatunkban nem találtunk összefüggést gyermekkorban a pszichés tünetek és a 

BMI között, míg az elhízott gyermekek rosszabb életminőséget kénytelenek 

elszenvedni. Lavoie munkacsoportja elemezte felnőttkorban a BMI és az asztma 

összefüggéseit. Úgy találták, hogy nincs összefüggés a BMI és az asztma súlyosság 

között, azonban a magasabb BMI érték alacsonyabb életminőséggel járt. Ezt a 

megfigyelést a mi vizsgálatunk is megerősítette. Adataik szerint a magas BMI és az 

obezitás a rosszabb asztma kontroll és életminőség potenciális viselkedésbeli 

rizikófaktorai lehetnek, ellenben az asztma súlyosságának nem185. A közlemúlt adatai 

az obezitást egyre inkább az asztma rizikófaktorának tekintik186. 

C. Gondviselők életminősége, pszichés státusza 

Vizsgálatunkban a gondviselői depresszió csak a gondviselői szorongással mutatott 

összefüggést. Nem kapcsolódott az életminőséghez, sem a gyermekek asztmás illetve 

pszichés tüneteihez vagy életminőségükhöz. Az asztma-súlyosság Goldbeck és 
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munkatársai vizsgálatában sem az érzelmi/viselkedésbeli tünetekkel, sem az 

életminőséggel nem mutatott korrelációt187. 

Kopp és munkatársai alapján az alacsonyabb szociális-gazdasági helyzetben élők 

életminősége és a depresszió mutatószámai is rosszabbak19. Ezt a jelenséget mi is 

teszteltük asztmásainkon, az iskolázottság szintjét, mint az irodalom szerint 

legfontosabb szociális-gazdasági indikátort használva. Az asztmás gyermekek 

gondviselői körében az iskolázottság szerint nem volt különbség. 

Az asztmás gyermek gondviselőinek depressziós tüneti pontszáma magasabb lett, mint a 

magyar populációs átlag. A depressziós tünetek prevalenciája (33%) magasabb volt, 

mint egy 2006-os vizsgálatban; ahol Brown és munkatársai belvárosi, rossz szociális 

helyzetű, asztmás gyermekek gondviselői között 26,9% depressziós személyt találtak131. 

Vizsgálati populációjuk leginkább belvárosi, rossz szociális és gazdasági környezetből 

származó, gyaníthatóan megfelelő egészségbiztosítással nem rendelkező gyermekekből 

és gondviselőikből (főleg nőkből) állt, túlnyomó többségük etnikai kisebbséghez 

tartozott. A gyermekeket közvetlenül egy kórházi kezelést igénylő asztma exacerbáció 

után vizsgálták. Saját vizsgálati alanyaink ezzel szemben egy egyetemi klinika 

gondozottjait reprezentálják, tapasztalataink és a gondviselők iskolázottsága alapján 

főleg középosztálybeli családok nemzeti egészségbiztosítással, korszerű asztma 

gondozásban részesültek, és a vizsgálat idején még a gyógyszereik is majdnem ingyen 

hozzáférhetőek voltak (90%-os támogatással). Mindezen felsorolt szociális-gazdasági 

asztma állapotbeli és egészségbiztosítási különbségek ellenére asztmásaink gondviselői 

között mégis több a depressziós. 

Klinnert és munkatársai szintén több depressziós tünetet találtak szociálisan nem 

hátrányos helyzetű csoporton is135. Dalgard és munkatársai a vizsgálatunkkal azonos 

tesztet használva (BDI rövid verzió) átlag női populáción mérve 17%-os depresszió 

prevalenciát talált188.  

Gyermekkori negatív élmények, korai életkorban megjelenő depresszió és szorongás, 

társadalmi szerepektől való viszolygás, negatív életesemények és a társadalmi 

támogatás hiánya mind jól dokumentált faktora a depressziónak, és a nemi eltérés 

magyarázata lehet189. Dalgard és munkatársai szerint a nők általánosságban nem 

érzékenyebbek a negatív életeseményekre, ellenben társadalmi, szociális támogatás 

nélkül sebezhetőbbé válnak189. 
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Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a nemi különbség a depressziót tekintve eltűnik az 

asztmás gyermeket gondozók között, ellenben a vesebeteget gondozóknál 

megfigyelhető. E megfigyelés magyarázata további vizsgálatokat igényel. 

A vesebeteg kontrollcsoport diagnózisai széles skálán mozogtak, gyakran nem 

megjósolható kimenettel. A vesebetegeket gondozó szülők részére gyermekük jövője 

kiszámíthatatlanabb. Ezzel szemben az asztmások gondviselőinek előre jobban látható 

betegség-kimenetellel és jobban kontrollálható tünetekkel lehet számolni.. Ezen szülők 

kezében ott vannak a hörgtágítók, mint potens készítmények asztmás roham esetére. A 

vesebetegek gondviselőinek ilyen „fegyver” csak részben áll rendelkezésre. Mindezen 

megfontolások ellenére a két csoport depresszió pontszámában nem találtunk 

szignifikáns különbséget. 

Azáltal, hogy a gyermekek és szüleik a „self-management” által egyre inkább 

bevonódnak az asztma kezelésébe, a felelősség is részben az egészségügyi 

személyzetről a családra helyeződik át. Ez az új felelősség pszichés terhet jelenthet a 

családon belül. Asztmás kamaszok rokonai körében a depresszió, a mánia, az élvezeti 

szer abúzus, az antiszociális személyiségzavar mind magasabb arányban fordult elő 

Wamboldt és munkatársai vizsgálatában127. Számtalan hasonló eredményre jutottak a 

nemzetközi irodalomban124, ,190 . Azon szülők, akiknél több diszfunkcionális szülői 

magatartás volt megfigyelhető, ott a gyermekeik asztmás viselkedésével is több 

probléma adódott191. 

Felnőtt betegeknél úgy tűnik, hogy a depresszió erősebb prediktora az asztma 

kimenetelének, mint a szorongás192,193. Szintén a Brown féle vizsgálat alapján 

feltételezhető, hogy a gyermek asztma miatti orvoshoz fordulása szintén erősebb 

összefüggést mutat a gondviselő szorongásával, mint a depressziójával131. 
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Következtetések 

A. Felnőtté vált gyermekkori asztmás betegeink életminőség 

vizsgálata 

• Megállapítottuk, hogy a felnőtté vált asztmásaink 40%-a jelenleg is tüneteket 

produkál, ők tünetmentes társaikénál szignifikánsan rosszabb életminőséget 

tudhatnak magukéinak. Már évi néhány asztmás roham is befolyásolja a beteg 

mindennapjainak életminőségét. 

• Az aktuálisan tünetmentes volt asztmások életminősége az allergén-elkerülési 

megszorítások hatása miatt szintén nem éri el a maximumot. 

• A gondozó orvosnak megfelelő egyensúlyt kell találnia az allergén-elkerülési 

rendszabályok illetve a betegek életminősége között. 

• Az asztma kevésbé befolyásolja az egész élethosszra vetített hosszú távú 

életminőséget, mint azt elsőre gondolnánk. Legtöbbjüket a sportban akadályozza 

betegségük. 

• Úgy találtuk, társadalmunk toleránsan kezeli az asztmás betegeket. 

Kutatásunk hiánypótlónak mondható, hiszen nincs tudomásunk sem a hazai, sem a 

nemzetközi irodalomban olyan vizsgálatról, amely a gyermekkorban asztmában 

szenvedő jelenleg felnőtt betegek hosszú távú életminőségét vizsgálná, és ezáltal 

segítene a betegség természetes lefolyásának jobb megértésében 

Vizsgálatunkat ezen kívül kiemeli a viszonylag magas betegszám és a hosszú időn át 

tartó utánkövetés. 

B. A jelenleg asztmával kezelt gyermekek életminősége, 

pszichés státusza 

Depresszió 

• Vizsgálatunkban az asztmás gyermekek depressziós tüneti pontszáma nem 

különbözött egészséges társaik értékeitől, sőt a kisiskolás fiúkban még jobbnak 

is bizonyult. Ez a meglepő eredmény további vizsgálatokra ösztönöz. 
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• A vesebeteg kontrollcsoportba tartozók depressziós tünetei nem különböznek 

szignifikánsan az asztmásoktól. Felmerül, hogy a gyermekek betegségét inkább 

a szülők „szenvedik meg”. 

Szorongás 

• Asztmás betegeink nem szoronganak jobban egészséges társaiknál, ezzel 

szemben meglepő módon igen szignifikáns különbség van a vesebeteg kontrollal 

összehasonlítva, a vesebeteg gyermekek szorongásos pontszáma sokkal 

magasabb. További kutatás szükséges annak kiderítésére, hogy ezen eltérő 

eredményt a két krónikus betegség milyen eltérő aspektusa okozza. 

Életminőség 

• Az asztmás kamaszlányok életminősége bizonyult a legrosszabbnak, erre a 

gondozás során kiemelten figyelmet kell fordítani. 

Egyéb tényezők 

• A pszichés tünetek előfordulása nem függött az asztma súlyossági besorolásától, 

tehát vizsgálatunk is bizonyította, hogy asztmában a szubjektív illetve objektív 

tünetek két külön, egymástól független dimenziót alkotnak már gyermekkorban 

is. 

• A depressziós és a szorongásos tünetekre nem hatott a jelenlegi asztma-állapot. 

A jelenleg is tünetet említő gyermekek azonban rosszabb életminőségről 

számoltak be. 

• Az elhízott asztmás gyermekek szignifikánsan rosszabb életminőséget 

kénytelenek elszenvedni, mint normál testalkatú társaik. Épp ezért kiemelten 

kezelendő az asztmások obezitásának problémája. Nem találtunk összefüggést a 

tápláltsági állapot tekintetében sem a depresszióval, sem a szorongással. 

• Az éjjeli tünetek megléte alapján bontott csoportok között az életminőség 

tekintetében volt megfigyelhető különbség. A nappali tünetek jelenléte szintén 

csak az életminőséget befolyásolta. 

• Szorongó betegeink magasabb depressziós tünetszámról számoltak be, 

bizonyítva hogy a két betegség ko-morbiditása jelentős. A szorongásos panaszok 

jelenléte önmagában életminőség-romlással nem járt. 
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• Depressziós betegeink magasabb szorongás pontszámról illetve rosszabb 

életminőségről számoltak be. A vesebeteg kontrollcsoportot hasonlóképpen 

csoportosítva nem volt kapcsolat a depresszió és a szorongás között. 

• Már 0,5 egységnyi életminőség csökkenést is szignifikánsan magasabb 

depressziós és szorongásos tünetszám kísér. Eredményeik alapján a teljes 

kontrollt megcélzó kezelés majdnem normál szintig javítja az életminőséget. A 

teljes tünetmentesség és a „csak” jól kontrollált asztma közötti életminőség-

különbségek azt jelzik, hogy a betegek még e között a két szint között is éreznek 

különbséget, tehát érdemes a teljes tünetmentességet fenntartani. Így talán 

megelőzhetjük az egyéb pszichés tünetek létrejöttét, azonban ennek vizsgálatára 

jelen dolgozat nem vállalkozott. 

C. Gondviselők életminősége, pszichés státusza  

• Vizsgálatunkban a gondviselői depresszió csak a gondviselői szorongással 

mutatott összefüggést, ko-morbiditásukat igazolva. Nem kapcsolódott az 

életminőséghez, sem a gyermekek asztmás illetve pszichés tüneteihez vagy 

életminőségükhöz. 

• Az asztmás gyermekek gondviselőinek depressziós tüneti pontszáma magasabb 

lett, mint a magyar populációs átlag. A vesebeteg gyermekek gondviselői szintén 

magasabb depressziós tüneti pontszámot jelöltek, mint a magyar populációs 

átlag. A krónikus betegek gondviselőinek két csoportja között a különbség nem 

volt szignifikáns. Tehát a gyermek krónikus betegsége a szülőben depressziót 

okozhat. Erre érdemes a kezelés során odafigyelni, esetlegesen célzott 

kérdéseket intézni a suspect szülőhöz. 

• Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a nemi különbség a depressziót tekintve 

eltűnik az asztmás gyermeket gondozók között, ellenben a vesebeteget 

gondozóknál megfigyelhető. E megfigyelés magyarázata további vizsgálatokat 

igényel. 
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•  

D. Tanulságok 

1, Még a jól gondozott asztmás betegek esetében is, több évtized múlva is kimutatható 

az életminőség-romlás. 

2, Az alapos, korszerű gondozás,a betegekkel való nagyon személyes foglalkozás 

hatására sem a depresszió, sem a szorongás nem magasabb, mint az egészségesekben. 

3, Az asztmás kamasz lányokkal érdemes kiemelten foglalkozni a gondozás keretei 

között, tekintve, hogy az ő életminőségük bizonyult legrosszabbnak. 

4, Vizsgálati eredményeinkből úgy következtetünk, hogy a Hazánkban széles körben és 

kedvezményesen elérhető gyógyszerekkel betegeink relatíve jobb helyzetbe kerülnek, és 

ez pszichés helyzetükre is jó hatással lehet. 

5. A magasabb depressziós pontszám miatt érdemes a kezelőorvosnak a szülővel is 

foglalkozni, gyanú esetén pszichés segítőhöz irányítani. 
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Összefoglalás 
A klinikai orvosi gyakorlatban az életminőség vizsgálata és értékelése arra irányul, hogy 

rövid, illetve hosszabb távon a betegség, illetve annak kezelése milyen hatással van a 

páciens fizikai jólétére, aktivitására, emberi kapcsolataira és lelki egészségére. 

Az asztma tünetei révén nagymértékben befolyásolja a betegek és gondviselőik 

életminőségét, egyidejűleg feszültséget, félelmet és depresszív tüneteket is okoz. 

Vizsgálataimban gyermekkori asztmás felnőtté vált betegek; asztmával gondozott 

gyermekek; valamint gondviselőik életminőségét, pszichés tüneteit vizsgáltam. 

A felnőtté vált asztmások és az asztmás gyermekek is a SE I. Gyermekklinikájára jártak 

gondozásra. Kontrollként krónikus vesebeteg gyermekeket és gondviselőiket állítottunk. 

Az életminőséget, pszichés tüneteket kérdőívek segítségével mértük fel. 

Megállapítottuk, hogy a felnőtté vált asztmásaink 40%-a jelenleg is tüneteket produkál, 

ők tünetmentes társaikénál szignifikánsan rosszabb életminőségűek. Már évi néhány 

asztmás roham is befolyásolja a beteg mindennapjainak életminőségét. Az aktuálisan 

tünetmentes volt betegek életminősége az allergén-elkerülési megszorítások hatása miatt 

szintén nem éri el a maximumot. 

Megállapítottuk, hogy az asztmás gyermekek minden életkorban kevesebb depressziós 

tünetről számolnak be, mint egészséges társaik, de ez csak a kisiskolás fiúkban 

bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. Asztmás betegeink nem szoronganak jobban 

egészséges társaiknál. 

A vesebeteg kontrollcsoportba tartozók depressziós tünetei nem különböznek 

szignifikánsan az asztmásoktól, szorongásos pontszámuk viszont sokkal magasabb. 

Az asztmás kamaszlányok életminősége bizonyult a legrosszabbnak. 

A pszichés tünetek előfordulása nem függött az asztma súlyossági besorolásától, ezzel 

az eredménnyel hozzájárultunk annak bizonyításához, hogy asztmában a szubjektív 

illetve objektív tünetek két külön, egymástól független dimenziót alkotnak már 

gyermekkorban is. 

Igazoltuk, hogy az asztmás és a krónikus vesebeteg gyermekek gondviselőinek 

depressziós tüneti pontszáma magasabb, mint a magyar populációs átlag. A krónikus 

betegek gondviselőinek két csoportja között a különbség nem volt szignifikáns. 
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Még a jól gondozott asztmás betegek esetében is, több évtized múlva is kimutatható az 

életminőség-romlás. 

Az alapos, korszerű gondozás,a betegekkel való nagyon személyes foglalkozás hatására 

sem a depresszió, sem a szorongás nem magasabb, mint az egészségesekben 

A Hazánkban széles körben és kedvezményesen elérhető gyógyszerekkel betegeink 

relatíve jobb helyzetbe kerülnek, és ez pszichés helyzetükre is jó hatással lehet. 

A magasabb depressziós pontszám miatt érdemes a kezelőorvosnak a szülővel is 

foglalkozni, gyanú esetén pszichés segítőhöz irányítani. 
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