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„Treat to target” stratégia
- Tradicionális kezelési stratégiák nem váltották be a hosszú távú javulást: 10
évvel a diagnózis felállítása után tünetmentes betegek 50%-ában endoszkópos
és képalkotó vizsgálattal aktivitás detektálható1
- A betegek jelentős része alulkezelt
- Rheumatoid arthritis: “treat to target” stratégia bevezetése2
• Előre definiált terápiás
konzekvenciák és célok
• Módszeres követés
• Aktivitás rendszeres
felmérése
• Validált vizsgálati
módszerek
• Kezelés optimalizálás
1Solberg IC,

et al. Clinical course in Crohn’s disease: results of a Norwegian population-based ten-year follow-up study. Clin Gastroenterol
Hepatol 2007;5:1430–1438.
2Bouguen G, et al. Treat to Target: A Proposed New Paradigm for the Management of Crohn’s Disease. Clin Gastroenterol Hepatol.
2015;13:1042–1050 .

Végpontok gyermekkori IBD-ben

Lehetséges kezelési célok:
Mukozális gyógyulás (MH)
Transzmurális gyógyulás (TH)
Mély remisszió (MH+TH)

Assa A. Does tight monitoring result in better outcome?
pIBD Symposium, 2017. Barcelona

Új végpontok IBD-ben
• Szövődmények megelőzése
• Érzelmi fejlődés
• Normális növekedés és
nemi érés elérése
• Iskolai részvétel
• Egészséges csontozat
megtartása
• Életminőség
• A szülői munka
termelékenysége és
tevékenységromlása

• Életminőség: az egyén
tevékenységre való
képességét és az ebből
származó megelégedettség
• Egészségfüggő életminőség:
egy adott betegséggel és
annak gyógykezelésével
összefüggésbe hozható
szomatikus, pszichés és
szociális területeket (ún.
doméneket) vizsgálja

Egészségfüggő életminőség (HRQoL) mérés
Az életminőség mérés célja:
• Az általános egészségi
állapot megítélése
• Terápia hatékonyságának
megítélése
• Betegek állapotának
követése
• Egyes betegségcsoportok
pszichoszociális
morbiditásának
meghatározása
• Pszichoszociális támogatásra
szoruló betegek kiszűrése

Felhasználási területek:
• Költséghatékony terápia
kialakítása
• Terápiás módszerek
összehasonlítása
• Klinikai kutatások
• Az egészségi állapot
populáció szintű mérése és
összehasonlítása
• Nemzetközi összehasonlító
vizsgálatok végzésére

Módszer
• PedsQL (Pediatric Quality of Life
Inventory™ ) általános kérdőív
• 2-18 éves korig 4 korcsoport
vizsgálata:
• 2-4 éves
• 5-7 éves
• 8-12 éves
• 13-18 éves

• Gyermek-szülő válaszazonosság
vizsgálatát: önértékelés + szülői
értékelés
(2-4 éveseknél csak szülői)

EFÉMI (Egészségfüggő életminőség-index)
Általános modulban
megválaszolandó kérdéscsoportok:
• Fizikai állapot és tevékenység
• Érzelmi állapot
• Társas tevékenységek
• Óvodai/iskolai tevékenységek
Kérdés: Az elmúlt 1 hónap során
mekkora gondot okozott…?
Kiértékelés:
• 0 – soha nem okoz gondot → 100
pont
• 1 – szinte soha nem okoz
gondot→ 75 pont
• 2 – néha gondot okoz→ 50 pont
• 3 – gyakran gondot okoz→ 25
pont
• 4 – majdnem mindig gondot
okoz→ 0 pont

Betegség specifikus modullal rendelkező
kérdőív használata
• IMPACT-III: validált, betegség
specifikus kérdőív IBD-ben
• 35 kérdés
• Domének: béllel kapcsolatos
tünetek (7 kérdés), szisztémás
tünetek (3 kérdés), szociális
funkció (12 kérdés), testkép (3
kérdés), kezelés (3 kérdés),
érzelmi funkciók (7 kérdés)
• 5 fokozatú skála
• Minél magasabb érték mutatja a
jobb életminőséget (score:35175)

Infliximab (IFX) rezisztens Crohn-beteg gyermek
adalimumab (ADA) kezelése
• ADA és az IMPACT-III kérdőív első
hazai alkalmazásának bemutatása
• Követés: laboratóriumi értékek,
PCDAI, fisztula záródási arány,
EFÉMIl
• IFX rezisztens Crohn-beteg
gyermeknél az ADA terápia sikerrel
alkalmazható
• Az IMPACT-III érték változása jó
hatásfokkal tükrözi a beteg
állapotát.

Veres G, és mtsai. Infliximabrezisztens Crohn-beteg gyermek adalimumab kezelése. Orvosi Hetilap. 2009; 150(40):1858–1860.

Infliximab (IFX) kezelés hatása Crohn
betegségben
•
•
•
•
•

REACH study
112 gyermek, PCDAI>30
Indukció: 5mg/kg, 0., 2. és 6. hét
Remisszió:88,4%
Fenntartó kezelés: 5mg/kg 8 vagy
12 hetente
• Az IFX-re adott gyors válasz a
HRQoL-ban is megfigyelhető volt
• az IMPACT-III átlagértéke
szignifikánsan javult a kezdettől a
10. hétig (átlagos javulás 23,9;
p<.001), jelentős javulást figyeltek
meg a 30. és 54. héten is
Hyams J, et al. Induction and Maintenance Infliximab Therapy for the Treatment of
Moderate-to-Severe Crohn’s Disease in Children. Gastroenterology. 2007
Mar;132(3):863-73;

Multicentrikus prospektív tanulmány Crohn
betegségben (ImageKids study)
• 180 gyermek (életkor:14.2 ± 2.2év,
fiú:52,2%)
• PCDAI alapján: remisszió 29%; enyhe
aktivitás:39%; közepes aktivitás:13%;
súlyos aktivitás: 19%
• IMPACT-III korreláció a PCDAI-val:
szoros (r = -0.550, p < 0.0001)
• IMPACT-III korreláció a SES-CD-vel:
gyenge, de szignifikáns (r = -0.285, p <
0.0001)
• Magas aktivitás esetén volt
legalacsonyabb az IMPACT-III score
• Perianális érintettség esetén a jóllét
és a testkép doménekben
alacsonyabb volt a score
• Érzelmi funkciók: steroid kezelés
esetén alacsonyabb score EEN-hez
viszinyítva
V. M. Navas-López, et al. Quality of life in paediatric Crohn’s disease: data from the Imagekids
study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;63(Suppl 2):S374–5

IMPACT-III kérdőív validálása horvát IBD-s
gyermekekben
• Multicentrikus tanulmány
• n=104
• CD:74 beteg; UC: 30 beteg (demográfiai és antropometriai
különbség nem volt a két beteg csoport között)
• Életkor: 14.68±2.71év
• Betegség fennállása: 2.95±2.50év
• Inaktív betegség:56,7%
• Enyhe aktivitás: 35,6%
• Közepes/súlyos aktivitás: 7,7%
• IMPACT-III: önértékelés, 35 kérdés, 5 fokozató skála
Abdovic S, et al. The IMPACT-III (HR) Questionnaire: A valid measure of health-related quality of life in Croatian children with
inflammatory bowel disease. J of Crohn's and Colitis 2013; 7:908–915.

Az IMPACT-III valid és megbízható kérdőív
gyermekkori IBD-ben
• A total IMPACT-III pontszám szignifikánsan magasabb volt inaktív betegség
esetén
• A kérdőív segítségével elkülöníthető az aktív és az inaktív betegség.
• Nem igazolódott ilyen jelentős különbség a HRQoL pontszámban az enyhe
és közepesen súlyos/súlyos betegség között, míg az aktivitási indexek
között szignifikáns különbség volt (PCDAI: 19.5 vs. 42.5; PUCAI: 19.6 vs.
33.8)

Abdovic S, et al. The IMPACT-III (HR) Questionnaire: A valid measure of health-related quality of life in Croatian children with inflammatory
bowel disease. J of Crohn's and Colitis 2013; 7:908–915.

IMPACT-III és PedsQL™ domének
összehasonlítása
•
1.
2.
3.
4.
•

Szignifikáns korrelációt mutattak ki minden esetben, ami akkor volt a
legerősebb, amikor azonos doméneket hasonlítottak össze (erős korreláció:
>0.5, mérsékelt: ≥0.3, gyenge:<0.3)
Tünetek: Egészség (r=0.75)
Aggodalom: Érzelmi funkció (r=0.57)
Szociális: Psychoszociális (r=0.61), Szociális (r=0.57), Iskolai (r=0.58)
Testkép: Psychoszociális (r=0.57), Egészség (r=0.52)
Széklettel kapcsolatos aggodalmak mérsékelt, ill. enyhe korrelációt
mutattak, ha az IMPACT-III és a PedsQL™ doméneket vetjük össze

Abdovic S, et al. The IMPACT-III (HR) Questionnaire: A valid measure of health-related quality of life in Croatian children with inflammatory bowel
disease. J of Crohn's and Colitis 2013; 7:908–915.

Mérésre alkalmas további eszközök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pediatric Inventory for Parents (PIP): a stressz mérése olyan szülőknél, akik
gyermekének krónikus betegsége van, vagy hosszabb orvosi ellenőrzést
igényelnek.
Children’s Depression Inventory (CDI): jól validált, önértékelő kérdőív a
depressziós tünetekről (interperszonális problémák, hatástalanság, anhedónia,
negatív önbecsülés)
IMPACT-III: általános jóllét, érzelmi és társas funkciók, testkép domének
62 beteg (életkor:15.4 ± 1.4év; fiú:56,5%)
CD:79%; UC:21%
A serdülőknek mintegy 15% -a depressziós tüneteket észlelt
szülői stress ➔ adolescens depressziós tünetek ➔ adolescens HRQoL
A szülői szorongás a serdülők depressziós tünetein keresztül kapcsolódnak a
HRQoL alacsonyabb szintjéhez.
A betegséggel kapcsolatos tényezőkhöz viszonyítva a beteg és a szülő
pszichoszociális jellemzői erősebb előrejelzői lehetnek a szerényebb
életminőségnek.

Herzer M, et al. Patient and Parent Psychosocial Factors Associated with Health-Related Quality of Life in Pediatric Inflammatory Bowel
Disease. JPGN 2011 March ; 52(3): 295–299.

Útravaló tudnivaló
• IBD-ben az objektív mutatók fontos kiegészítője az egészségfüggő
életminőség index.
• Az IMPACT-III betegség specifikus kérdőív jó mérési tulajdonságai miatt
ajánlott gyermekkori IBD-ben.
• Az életminőséggel a betegség aktivitása mutatja a legfőbb összefüggést.

• A kezelés az IMPACT-on belüli doménekre eltérő módon hathat, ami
segítheti a klinikust a problémás területekre irányuló intervencióban.
• Az optimális kimenetelhez szoros figyelemmel kell kísérni a szülők
betegséggel kapcsolatos szorongását és a serdülők depressziós tüneteit,
valamint az e tényezőkre irányuló klinikai beavatkozásokat.

