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Santrauka
Įvadas. Alerginio rinito paplitimas ir našta yra ženkli 
visame pasaulyje. Daugeliui šalių patiriant nemenkus 
ekonominius iššūkius siekiant efektyvaus lėtinių ligų 
gydymo ir kontrolės, būtina perorientuoti sveikatos prie-
žiūros sistemas, plėtoti integruotos sveikatos priežiū-
ros modelius, kurie suteikia daugiau galios pacientui ir 
skirtingiems sveikatos priežiūros sektoriaus specialis-
tams. Mobiliosios sveikatos galimybių panaudojimas ir 
pritaikymas bei gyvenimo kokybės tyrimų įtraukimas į 
kasdienę klinikinę praktiką – svarbūs elementai, siekiant 
kontroliuojamos savigydos. 
Tyrimo tikslas. Apžvelgti alerginio rinito ir jo įtakos 
bronchų astmai (angl. Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma, ARIA) tarptautinių rekomendacijų raidą bei 
gyvenimo kokybės tyrimų reikšmę, plečiant lėtinių nein-
fekcinių kvėpavimo takų ligų kontroliuojamą savigydą. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas susideda iš dviejų 
dalių: literatūros apžvalgos ir originalaus astma sergančių 
vaikų gyvenimo kokybės tyrimo. 
Tyrimo rezultatai. Alerginio rinito ARIA gydymo algo-
ritmas buvo išbandytas naudojant randomizuotus kon-

trolinius tyrimus, realaus pasaulio įrodymus ir kameri-
nius tyrimus, o gauti rezultatai padėjo sudaryti bendrą 
alerginio rinito gydymo algoritmą. Integruotas alerginio 
rinito priežiūros modelis turėtų apimti įvairius priežiūros 
aspektus: paciento rūpinimąsi savo sveikata ir ligos kon-
trolę, skirtingų specialistų funkcijas, bendrą sprendimų 
priėmimą ir net naujos kartos rekomendacijas, tokias 
kaip elektroninių žinučių siuntimas, siekiant efektyves-
nio medikamentų vartojimo ir ligos kontrolės. Alerginių 
ligų kontrolės ir gydymo efektyvumo vertinimui gali būti 
naudojamos ir mobiliosios technologijos, ir gyvenimo ko-
kybės klausimynai, o šių vertinimų rezultatai tarpusavyje 
koreliuoja. Mūsų atlikti astma sergančių vaikų tyrimai 
rodo, kad alerginis rinitas yra nepriklausomas prastesnę 
gyvenimo kokybę lemiantis veiksnys. 
Išvados. Siekiant efektyvesnio alerginio rinito gydymo ir 
kontrolės, rekomenduojama plėtoti integruotos priežiū-
ros modelius, kuriuos įgyvendinti gali padėti mobiliosios 
technologijos ir gyvenimo kokybės tyrimai – modernūs 
ir inovatyvūs metodai, suteikiantys naujas galimybes tiek 
pacientui, tiek gydytojui efektyviau valdyti lėtines ligas.

Įvadas
Lėtinės kvėpavimo takų ligos, tokios kaip bronchų astma, 

lėtinė obstrukcinė plaučių liga, alerginis rinitas (AR), rinosi-
nusitas – vienos dažniausių lėtinių neinfekcinių ligų, jomis 
serga daugiau nei 1 milijardas žmonių visame pasaulyje [1]. 
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Jie kasdien patiria nepageidaujamus simptomus, fizinio akty-
vumo, kasdienių veiklų, socialinio gyvenimo, darbo bei mo-
kymosi apribojimus. Tai didžiulė našta pacientui, jo šeimai ir 
visuomenei. Vien Europos regione tiesioginės ir netiesioginės 
sveikatos priežiūros išlaidos dėl kvėpavimo takų ligų viršija 
100 milijardų eurų per metus [2]. Daugelio šalių ekonomikos 
patiria sunkumų, siekdamos suteikti modernią ir efektyvią 
bei visiems prieinamą sveikatos priežiūrą, todėl labai svarbu 
remti sveikatos priežiūros sistemos pokyčius, valdant lėtines 
ligas: skatinti integruotos priežiūros modelių įgyvendinimą, 
įtraukiant ir suteikiant daugiau atsakomybių skirtingų sričių 
specialistams, bei įgalinant pacientus aktyviau dalyvauti 
gydant ir kontroliuojant savo ligą [3]. Tokia kontroliuojama 
savigyda neatsiejama nuo organizacinio ir pacientų sveikatos 
raštingumo ugdymo [4], mobiliosios sveikatos galimybių pla-
tesnio pritaikymo ir plėtojimo bei gyvenimo kokybės tyrimų 
įtraukimo į kasdienę klinikinę praktiką. Šiame straipsnyje 
pateikiama alerginio rinito gydymo vaistiniais preparatais 
rekomendacijų santrauka bei mūsų originalūs alerginėmis 
ligomis sergančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimai, pagrin-
džiantys integruotos priežiūros modelio svarbą. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti alerginio rinito ir jo įtakos 
bronchų astmai (angl. Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma, ARIA) tarptautinių rekomendacijų raidą bei gyve-
nimo kokybės tyrimų reikšmę, plečiant lėtinių neinfekcinių 
kvėpavimo takų ligų kontroliuojamą savigydą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas susideda iš dviejų dalių: literatūros apžvalgos 

ir originalaus tyrimo.  Mokslinių publikacijų paieška litera-
tūros apžvalgai atlikta Web of Science, Cohrane Library ir 
MEDLINE (PubMed) duomenų bazėse ir naudojantis Go-
ogle Scholar paieškos sistema. Literatūros paieškai buvo 
naudojami raktiniai žodžiai ir jų deriniai anglų ir lietuvių 
kalbomis: ARIA, alerginis rinitas, bronchų astma, integruotos 
priežiūros modelis, mobilioji sveikata, gyvenimo kokybė, 
MASK-air.

Astma sergančių Škotijos vaikų gyvenimo kokybės tyri-
mas  vykdytas 2008-2011 metais Škotijoje, 15  tyrimo centrų. 
Tyrime dalyvavo 553 astma sergantys 2-16 metų vaikai ir 
jų tėvai. Tiriamieji buvo kviečiami dalyvauti tyrime pagal 
pacientų sąrašus pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, galėjo paštu atsiųsti užpildytus klausi-
mynus bei klinikose atlikti papildomus tyrimus.

Tyrimo priemonės. Astmos klausimynas. Tėvai suteikė 
bendrą informaciją apie tyrimo dalyvius, vaiko ligą ir jos 
kontrolę, gydymą, sveikatos būklę, gretutines alergines ligas, 
aplinkos ir gyvensenos veiksnius.  

Astma sergančių vaikų gyvenimo kokybės klausimynas 
(angl. The Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire, 

PAQLQ)  sudarytas iš 23 klausimų ir 3 skalių: simptomų, 
aktyvumo ir emocijų. Naudota 7 balų R. Likerto skalė – di-
desnis balas rodo geresnę gyvenimo kokybę. Klausimynus 
pildė tėvai už vaikus iki 5 m. ir kartu su vyresniais vaikais.  

298 vaikai ir jų tėvai užpildė pagal amžių pritaikytą as-
tmos kontrolės testą. Astmos kontrolė vertinta 0-27 balais  
4-11 m. vaikų ir 5-25 vyresnių. Astmos sunkumas vertintas 
pagal BTS (angl. British Thoracic Society , BTS) gydymo 
pakopą nuo 1 iki 5.  4 ir 5 pakopa atitinka sunkią bronchų 
astmą.  227 vaikams pamatuotas ūgis ir svoris, apskaičiuotas 
kūno masės indeksas. Pasyvusis  rūkymas buvo vertinamas 
remiantis tiriamųjų apklausa, 166 vaikams buvo atliktas ko-
tinino seilėse tyrimas. Socialinė ekonominė šeimos padėtis 
vertinta pagal Škotijos nepritekliaus indeksą (angl. Scottish 
Index of Multiple Deprivation, SIMD) nuo 1 iki 5 (labiausiai 
pasiturintys). Tėvai pasirašė informuoto asmens sutikimą da-
lyvauti tyrime. Plimuto ir Kornvalio  biomedicininių tyrimų 
etikos komitetas suteikė leidimą atlikti tyrimą. 

Atliekant statistinę duomenų analizę, taikytas Mann-
Whitney testas, atlikta dvinarė logistinė regresija, siekiant 
nustatyti svarbiausius ir nepriklausomus blogos astma ser-
gančių vaikų gyvenimo kokybės rizikos veiksnius. Duome-
nys apdoroti statistiniu paketu SPSS 22.0 ir Microsoft Office 
Excel 2016 programa. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
ARIA rekomendacijos. Alerginėms ligoms būdingas 

polimorbidiškumas. Alerginių ligų atveju daugelio kitų 
susirgimų atsiradimas tuo pačiu metu yra labai dažnas, o 
daugiau kaip 85 proc. pacientų, sergančių astma, taip pat 
turi ir AR [5]. ARIA rekomendacijos pirmą kartą pristatytos 
dar 2001 m., daug kartų atnaujintos ir šiuo metu yra vienos 
iš labiausiai medicinos mokslo leidiniuose cituojamų gy-
dytojams skirtų rekomendacijų pasaulyje [6]. Visą tą laiką 
ARIA rekomendacijų ekspertų grupei vadovauja prof. Jean 
Bousquet iš Montpelje universiteto (Prancūzija). Šią grupę 

1. Pacientams, sergantiems sezoniniu AR, rekomenduojama 
naudoti tik INCS ar OAH + INCS derinį.
2. Pacientams, sergantiems nuolatiniu AR, rekomenduojama 
naudoti tik INCS, o ne INCS + OAH derinį.
3. Pacientams, sergantiems sezoniniu AR, rekomenduojama 
naudoti tik INCS, arba INCS + INAH derinį, tačiau gydymo 
pasirinkimas priklauso nuo paties paciento pageidavimų. Pradė-
jus gydymą (pirmąsias 2 savaites), INCS + INAH derinys gali 
veikti greičiau nei tik INCS, todėl kai kuriems pacientams tai 
gali būti naudinga.
4. Pacientams, sergantiems nuolatiniu AR, rekomenduojama 
naudoti tik INCS arba INCS + INAH derinį.

1 lentelė. Bendrosios ARIA rekomendacijos, 2017 [8].
INCS – intranazaliniai gliukokortikordai, OAH – oraliniai antihistaminikai, INAH – 
intranazaliniai antihistaminikai.
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sudaro per 600 gydytojų, akademinės bendruomenės atstovų 
iš daugiau kaip 80 šalių [7]. 

2016 metų ARIA rekomendacijose pateiktos atnaujintos 
farmakologinio AR gydymo gairės. Jose gydytojui ir paci-
entui suteikiama pagrįsta galimybė rinktis gydymo schemą, 
naudojant intranazalinius gliukokortikoidus, oralinius ir in-
tranazalinius antihistaminikus bei jų derinius (1 lentelė). 

„ARIA 2016“ [8] ir JAV praktinės rekomendacijos 2017 
[9], grįstos randomizuotais klinikiniais tyrimais ir patvirtina  
MASK (angl. Mobile Airways Sentinel Network) algoritmą 
[10]. Suskaitmenintas MASK algoritmas sukurtas vaizdo 
atitikmens skalės (VAS) pagrindu [10,11].  Šio algoritmo 
tikslas – laipsniškai mažinti AR gydymui naudojamų vaistų 
kiekį. Šis algoritmas turėtų būti pritaikytas individualiai 
kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į vaistų prieinamumą ir jų 
išteklius (1a ir 1b paveikslai). 

Atlikus ARIA 2016 [8] ir Jungtinių Tautų praktinių reko-
mendacijų 2017 [9] analizę, buvo sukurta  nepriklausomai 
naudojama metodologija – GRADE. Tai rekomendacijų 

kūrimo, vertinimo ir palyginimo metodas (angl. Grading 
of Recommendations Assessment, Development and Eva-
luation, GRADE). GRADE metodologijoje aiškiai apžvel-
giami visų tipų studijų rezultatai, tačiau gairių kūrėjai dažnai 
linkę patikrinti jų validumą, atlikdami randomizuotus klini-
kinius tyrimus. Šiuo metu stebima tendencija naudoti realaus 
pasaulio įrodymus (angl. real-world evidence, RWE), skirtus 
pritaikyti klinikinėje praktikoje [12]. Idealiu atveju reikėtų 
vadovautis abiejų rūšių įrodymais. 

Naujausios ARIA-GRADE rekomendacijos [13] siūlo 
pakopinį AR vaistų skyrimą. AR ARIA gydymo algoritmas 
buvo išbandytas naudojant randomizuotus kontrolinius tyri-
mus, stebėjimo analizę RWE ir kamerinius tyrimus, o gauti 
rezultatai padėjo sudaryti bendrą AR gydymo algoritmą (2 
lentelė). 

Alerginio rinito integruotos priežiūros modelis. Pas-
taraisiais dešimtmečiais išpopuliarėjęs integruotos sveikatos 
priežiūros modelis (angl. Integrated Care Pathway, ICP) 
ne tik mechaniškai sujungė skirtingus paciento priežiūros 

1a pav. Algoritmas  sergantiesiems AR nuo 16 metų, bet negaunantiems gydymo
Pasitelkiant vaizdo atitikmens skalę (VAS), šio algoritmo pagalba galima įvertinti pacientui tinkamiausią AR gydymo būdą. Jeigu pradėjus gydymą 
išlieka konjunktyvito simptomatika, rekomenduojama papildomai pridėti vietinį (į akis) gydymą.
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1b pav.  Algoritmas sergantiesiems AR nuo 16 metų ir gaunantiems gydymą
Pasitelkiant vaizdo analogijos skalę (VAS), šio algoritmo pagalba galima įvertinti pacientui tinkamiausią AR gydymo būdą. Jeigu pradėjus gydymą išlieka 
konjunktyvito simptomatika, rekomenduojama papildomai pridėti vietinį (į akis) gydymą.

•  Visiems AR simptomams kontroliuoti [15-17] geriamieji arba 
intranazaliniai H1-antihistamininiai vaistai yra mažiau veiksmingi, 
nei intranazaliniai gliukokortikoidai (INCS). INCS yra veiksmingi 
daugeliui pacientų, sergančių lengva (vidutinio sunkumo) AR forma, 
tačiau daugelis pacientų dažniau renkasi peroralinius preparatus, nei 
vaistus, purškiamus į nosį.
•  Rekomendacijos peroralinių ir intranazalinių H1-antihistaminikų 
vartojimui skiriasi ir galutinės šių vaistų naudojimo išvados nepa-
teiktos.
•  Pacientams, sergantiems sunkia AR forma, INCS yra pirmos eilės 
pasirinkimo vaistas, tačiau jiems reikia keleto dienų, kad pradėtų veikti.
•  Peroralinio H1-antihistaminiko ir INCS derinys nėra veiksmingesnis, 
nei vartojamas vienas INCS [8,9], nors ši praktika skiriant vaistus yra 
plačiai paplitusi.
•  MPAzeFlu, kombinuotas intranazalinis  FP ir azelastinas (Aze) 
viename preparate, yra veiksmingesnis už monoterapiją ir rekomen-
duojamas, kai monoterapija INCS laikoma nepakankama [8,9, 18-21]  
sunkia AR forma sergantiems pacientams, arba tiems asmenims, ku-
riems reikalingas greitas simptomų regresas [8,9]. Kameros tyrimas 
patvirtino šių vaistų kombinacijos veikimo pradžios greitį [22]. 
•  Visi rekomenduojami vaistai laikomi saugiais, vartojant įprastinę  
jų dozę. Pirmosios kartos geriamieji H1-antihistamininiai vaistai pasi-
žymi CNS slopinančiu poveikiu, o ilgalaikis nosies vazokonstriktorių 
vartojimas kenkia nosies gleivinei, todėl geriau šių vaistų vengti [23].
•  Gliukokortikoidų injekcijos į raumenis AR gydymui yra kontra-
indikuotinos.

2 lentelė. Alerginio rinito farmakologinės terapijos rekomendacijos.etapus, bet  sukūrė ir naują paciento priežiūros kokybę 
[24], kurios vadybai nepakako iki tol buvusių ryšių tarp 
atskirų sveikatos priežiūros lygių [25]. Integruotos svei-
katos priežiūros modeliai – daugiadalykiai sveikatos 
priežiūros planai, kuriuose detaliai numatomi priežiū-
ros žingsniai pacientams,  turintiems specifinių kliniki-
nių problemų. Jie skatina metodinių gairių perkėlimą į 
vietinius protokolus bei klinikinę praktiką. Integruotos 
sveikatos priežiūros modeliai įgalina pacientus, juos pri-
žiūrinčius asmenis, bei sveikatos priežiūros specialistus 
[26]. Integruotas alerginio rinito priežiūros modelis (2 
pav.) turėtų apimti įvairus priežiūros aspektus: paties 
paciento rūpinimąsi savo sveikata ir ligos kontrolę, 
skirtingų specialistų (bendrosios praktikos gydytojų, 
gydytojų specialistų bei vaistininkų) funkcijas, bendrą 
sprendimų priėmimą ir net naujos kartos rekomendaci-
jas, tokias kaip elektroninių žinučių siuntimas, siekiant 
efektyvesnio medikamentų vartojimo ir ligos kontrolės 
ar informavimo apie aerobiologinius veiksnius ir oro 
taršą [1]. Daugelyje šalių alerginių sutrikimų diagnostika 
ir gydymas vyksta beveik išskirtinai pirminės sveikatos 
priežiūros grandyje [27]. Nuolatinis, lengvai prieinamas 
ir holistinis pirminės sveikatos priežiūros vaidmuo yra 
gyvybiškai svarbus AR valdymui ir į pacientus orien-
tuoto  gydymosi proceso svarbos supratimui [28]. Ne-
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mažiau svarbus ir paties paciento įsitraukimas į gydymo 
procesą, norit pasiekti ligos kontrolės ir teigiamų gydymo 
rezultatų. Alergiškiems pacientams dažnai trūksta suvokimo 
apie patį susirgimą, informacijos prieinamumas visuomenei 
yra ribotas ir ji pateikiama ne visuomet suprantamai [29]. 
Pacientams suteikiama vis daugiau savarankiškumo, gydantis 
sezoninį AR. Didžioji dauguma gydytojų alergologų paskiria 
reikalingus vaistus visam sezonui, rekomenduodami pacien-
tui juos vartoti reguliariai, net ir su nedideliais simptomais. 
Kita vertus, dauguma pacientų savo vaistus vartoja ir kai 
AR simptomų nėra, ar jie gerai kontroliuojami − nesilaiko 
rekomendacijų [30,31]. Vaistininkai prisideda prie pacientų 
švietimo apie AR gydymą, aiškina, kaip svarbu laikytis gy-
dymo plano. Farmacininkas tampa greičiausiai pasiekiamas 
specialistas, su kuriuo galima pasitarti susirgus [32,33], ypač 
tiems, kurie alerginį rinitą linkę gydytis savarankiškai, retai 
pasitardami su gydytoju [34]. Vaistininkams tenka dalis at-
sakomybės už gydymosi proceso rezultatus. 

Integruotos kvėpavimo ligų priežiūros modelis tapo naujo 
požiūrio į vieningus kvėpavimo takus pagrindu. Iki tol pagal 
atskiras nozologijas tyrinėtos patologijos (pavyzdžiui, aler-
ginis rinitas, bronchų astma) pradėtos vertinti kaip vienos 
kvėpavimo takų ligos skirtingos formos [26]. 

Mobiliųjų technologijų naudojimas AR gydymui ir 

kontrolei. 2018 m. gruodžio 3 d. Paryžiuje įvyko ARIA 
ekspertų susitikimas, kuriame buvo aptariamos problemos, 
patiriamos organizuojant lėtinėmis ligomis sergančių asmenų 
gydymą ir priežiūrą. Susitikimą inicijavo lėtinių kvėpavimo 
ligų kontrolės programėlių mobiliajame telefone projekto 
(MASK) ir Europos inovacijų ir technologijų instituto oro 
taršos poveikio astmai ir alerginiam rinitui projekto (angl. 
Impact of Air Pollution on Asthma and Rhinitis, EIT Health 
– POLLAR) dalyviai, bendradarbiaudami su europinėmis 
sveikatos priežiūros specialistų draugijomis ir pacientų orga-
nizacijomis [30,35]. Ekspertų susitikimo dalyviai konstatavo, 
kad siekiant geriau valdyti skirtinguose sveikatos priežiūros 
lygiuose vykstančius procesus [36], būtina geriau išnaudoti 
mobiliosios sveikatos (angl. mHealth) teikiamas galimybes.

Pacientų motyvacija tinkamai gydytis alerginius susirgi-
mus gali būti padidinta, pildant elektroninius dienynus mobi-
liuoju telefonu [37,38]. Naudojant mobiliąsias programėles, 
po metų gydymosi gydytojai gali įvertinti: 1) ligos sunkumo 
ir jos kontrolės laipsnį,  2) simptomų ryšį su žiedadulkių 
sezonu ar kitokiu alergenų poveikiu, 3) medikamentinio 
gydymo plano laikymąsi, 4) nekontroliuojamų simptomų 
trukmę ir 5) poveikį darbui ar mokymosi produktyvumui. 
Elektroninė ligos stebėjimo sistema ateityje gali padėti at-
skirti pacientus, kuriems reikalinga alergenų imunoterapija 
(AIT) [39], o pacientams, kuriems taikoma AIT, padėtų įver-
tinti šio gydymo veiksmingumą [40].

Mobiliąsias technologijas galima sėkmingai pritaikyti 
gydymo gairių efektyvumui vertinti. Naujųjų ARIA gairių 
kūrėjai kartu su RWE institucija ištyrė GRADE rekomen-
dacijas (ir MASK algoritmą), pasitelkdami mobiliosios pa-
ciento sveikatos programėlės (angl. mHealth) duomenis, 
kad jas patvirtintų arba patikslintų [41]. Tyrimų rezultatai 

• Pacientai nesilaiko gydymo nurodymų ir dažnai gydosi patys
• Pacientai nesutinka laikytis gydymosi plano 
• Pacientai gydosi tik tuomet, kai savijauta ryškiai pablogėja
• MPAzeFlu naudojamas dažniau, nei INCS, kurie naudojami 
dažniau nei peroraliniail H1-antihistaminikai

3 lentelė. AR gydymo rezultatai, gauti po RWE atlikto tyrimo.
INCS – intranazaliniai gliukokortikoidai

2 pav. Alerginio rinito integruotos priežiūros principinė schema
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pateikti 3 lentelėje.
Mobiliosios technologijos  atveria naujas tyrimų galimybes, 

tačiau tai lemia ir papildomus tyrimų ribotumus. Mobiliosios 
programėlės naudotojai nėra reprezentatyvūs visiems pacientams, 
sergantiems AR, o dėl etinių problemų gaunama labai mažai in-
formacijos apie paciento (ar jo dienos) ypatumus. Pavyzdžiui, 
MASK naudojo gydymosi dienas skerspjūvio analizėje [30], nes 
nėra aiškaus gydymo modelio, o išilginis tyrimo modelis buvo 
neįmanomas, nes vartotojai programėle naudojosi epizodiškai. 
AR diagnozė nebuvo nustatyta, tačiau dauguma vartotojų galėjo 
turėti rinitą (alergiją ar peršalimą) [30]. Nepaisant ribotumų, mo-
biliosios technologijos tampa svarbia priemone padedančia geriau 
suprasti ir valdyti AR ir suteikia naujos informacijos, kuri nebuvo 
prieinama kitais būdais [30, 42].

Gyvenimo kokybės tyrimų reikšmė alerginių ligų kontrolei. 
Alerginių ligų kontrolės ir gydymo efektyvumo vertinimui  gali 
būti naudojamos ne vien mobiliosios technologijos, bet ir gyve-
nimo kokybės klausimynai, o šių vertinimų rezultatai tarpusavyje 

koreliuoja [43].
Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė parodo 

ligos daromą įtaką kasdieniam paciento gyvenimui, 
asmens reakciją į savo ligą bei su sveikata tiesiogiai 
(fizinė, funkcinė, emocinė, psichikos būsena) ir netie-
siogiai (darbas, šeima, draugai) susijusius veiksnius, 
skirtumus tarp norų ir galimybių [44-46]. Sveikatos 
nulemta gyvenimo kokybė glaudžiai susijusi su liga, 
tačiau ji nėra tapati sveikatos būklei, nes tokio paties 
sunkumo liga sergantys pacientai savo gyvenimo ko-
kybę gali vertinti skirtingai [44]. Gyvenimo kokybė 
leidžia geriau suprasti pačią ligą, įvairius jos aspektus 
bei lemiančius veiksnius ir tokiu būdu papildo lėtinių 
kvėpavimo takų ligų sunkumo ar kontrolės vertinimą 
[47]. Mūsų atliktame Škotijos astma sergančių vaikų 
gyvenimo kokybės tyrime buvo nagrinėtos alerginių 
ligų ir gyvenimo kokybės sąsajos. Tyrimas parodė, kad 
astma sergančių vaikų gyvenimo kokybė koreliuoja ne 
tik su ligos sunkumu, bet ir su socialine ekonomine 
padėtimi, pasyviu rūkymu namuose ir gretutinėmis 
alergijomis, nepriklausomai nuo astmos kontrolės [48]. 
Nustatyta, kad alerginis rinitas, priešingai nei atopi-
nis dermatitas ar maisto alergijos, neigiamai veikia 
bronchų astma sergančių vaikų gyvenimo kokybę ir 
nors hospitalizaciją dėl egzemos patyrę vaikai prasčiau 
vertino gyvenimo kokybę, skirtumas nebuvo statistiškai 
reikšmingas (4 lentelė). 

Rastas ryšys tarp gretutinių alergijų buvimo ir as-
tmos sunkumo (p<0,05). Atlikta daugialypė regresinė 
analizė pagrindė hipotezę, jog alerginis rinitas yra 
nepriklausomas prastesnę gyvenimo kokybę lemian-
tis veiksnys (5 lentelė). Nors ir iki šios studijos buvo 

  
  

Bendras 
gyvenimo 
kokybės 
balas

Gyvenimo 
kokybės 
simptomų 
skalė

Gyvenimo 
kokybės 
e m o c i j ų 
skalė

Gyvenimo 
kokybės 
aktyvumo 
skalė 

Rinitas 
kada nors

Taip 
(n=310)

5,9* 5,8* 6,3* 3,4

Ne 
(n=241)

6,1* 6,0* 6,5* 3,4

Dabartinis 
rinitas

Taip 
(n=211)

5,7** 5,7** 6,1** 3,4

Ne 
(n=340)

6,1** 6,0** 6,5** 3,4

A t o p i n i s 
dermatitas 
kada nors

Taip 
(n=356)

5,9 5,9 6,4 3,4

Ne 
(n=195)

6,0 6,0 6,4 3,4

Dabartinis 
atopinis der-
matitas

Taip
 (n=215)

5,8 5,8 6,3 3,4

Ne 
(n=336)

6,0 6,0 6,5 3,4

Gulėjo  l i -
g o n i n ė j e 
dėl atopinio 
dermatito

Taip 
(n=20)

      5,4       5,3 5,6 3,6

Ne 
(n=551)

      6,0       5,9 6,4 3,4

Maisto aler-
gijos

Taip 
(n=169)

5,9 5,9 6,4 3,4

Ne
 (n=382)

6,0 5,9 6,5 3,4

    Gyvenimo ko-
kybės suma-
žėjimas, proc. 
[95% PI] 

p

Rūkančių 
šeimos narių 
skaičius

1 (lyginant su 0) 6 [1, 13] 0.283 
2 (lyginant su 0) 11 [2, 23] 0.017 

Dabartinis 
rinitas

(lyginant su ne-
sergančiais) 

9 [4, 16] 0.001 

Britų krūtinės 
draugijos 
gydymo 
žingsnis

2 (lyginant su 1) 7 [-4, 18] <0.001 
3 (lyginant su 1) 5 [-5, 17] <0.001 
4 ir 5 (lyginant 
su 1) 

42 [24, 61] <0.001 

Socioekono-
minis statusas

Didėjant katego-
rijai  

12 [8, 16] 0.005 

4 lentelė. Bronchų astma sergančių Škotijos vaikų gyvenimo kokybės 
sąsajos su gretutinėmis alerginėmis ligomis (gyvenimo kokybė vertinama 
7 balų sistema, kur didesnis balas parodo geresnę gyvenimo kokybę).
*p<0.05; **p<0.001 

5 lentelė. Nepriklausomi bronchų astma sergančių vaikų 
gyvenimo kokybę lemiantys veiksniai.
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žinoma, kad alerginės ligos daro neigiamą įtaką pacientų 
gyvenimo kokybei [49], tačiau atrastas nepriklausomas gre-
tutinių alergijų ir gyvenimo kokybės ryšys astma sergančių 
vaikų grupėje buvo naujas [48].

Apibendrinant, vienas iš pagrindinių lėtinių ligų gydymo 
ir kontrolės tikslų – kuo geresnė pacientų gyvenimo kokybė. 
Alerginėmis ligomis sergančių individų gyvenimo kokybės 
tyrimai tampa vis aktualesni klinikinėje praktikoje ir kas-
dieniame gydytojų darbe, jie padeda įvertinti ligos kontrolę 
ir gydymo efektyvumą, jos poveikį paciento gerovei bei 
kasdieniam gyvenimui. Gyvenimo kokybės tyrimai aktualūs 
plėtojant alerginiu rinitu sergančių pacientų kontroliuojamą 
savigydą bei įgyvendinant integruotos priežiūros modelį.

Išvados 
1. Alerginis rinitas yra nepriklausomas prastesnę gyve-

nimo kokybę lemiantis veiksnys.
2. Siekiant efektyvesnio alerginio rinito gydymo ir kon-

trolės, rekomenduojama plėtoti integruotos priežiūros mo-
delius, kurie įgalina skirtingų sričių specialistus ir  pacientą 
suvaldyti ligą.

3. Mobiliosios technologijos ir gyvenimo kokybės tyri-
mai – modernūs ir inovatyvūs metodai, suteikiantys naujas 
galimybes pacientui ir gydytojui efektyviau kontroliuoti ir 
valdyti lėtines ligas. Jų pritaikymas kasdienėje klinikinėje 
praktikoje - svarbus žingsnis vykdant sveikatos priežiūros 
sistemos pertvarką ir įgyvendinant integruotos priežiūros 
modelius.

Ši publikacija yra Lietuvos mokslų tarybos projekto 
Nr. S-MIP-20-52 dalis.  
Padėka. Dėkojame  visiems ARIA grupės nariams, ruošian-

tiems ir atnaujinantiems šias tarptautines metodines rekomendacijas, 
be kurių pagalbos ši publikacija nebūtų įmanoma. 
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Summary
Introduction. The prevalence and the burden of allergic rhini-

tis are significant worldwide. Most countries experience huge eco-
nomic challenges trying to reach effective treatment and control of 
chronic diseases. Though, there is a need to transform health care 
systems into integrated care pathways which enables both, patients 
and specialists. The use of mobile technologies and quality of life 
studies in everyday clinical practice are important elements in or-
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der to reach guided self-management. 

The aim of the study. Overview evolution of international ARIA 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) guidelines and impor-
tance of quality of life studies to guided self-management of chro-
nic respiratory diseases. 

Methods and material of the study. Study comprises two parts: 
literature review and original quality of life study of children with 
asthma. 

Study results. Allergic rhinitis ARIA treatment algorithm was 
evaluated using randomized controlled trails, real world evidences 
and chamber studies and results allowed to develop general allergic 
rhinitis treatment algorithm. Allergic rhinitis integrated care pat-
hway should include different aspects of healthcare: patient self-
care and control of the disease, functions of different specialists, 
shared decisions making and next generation recommendations in-
cluding messaging in order to achieve more effective use of me-

dications and disease control. Mobile technologies and quality of 
life studies can be used to assess the effectiveness of allergic dis-
ease treatment and control and results of these assessments corre-
lates. Our study shows that allergic rhinitis is independent risk fac-
tor of poor quality of life of children with asthma. 

Outcomes. It is recommended to use integrated care pathways 
to achieve more effective allergic rhinitis treatment and control. 
Mobile technologies and quality of life studies are modern and in-
novative methods enabling patients and specialist manage chro-
nic diseases more effectively and can be used to implement inte-
grated care pathways.
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