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SEZNAM POGOSTO UPORABLJENIH KRATIC IN TUJK
CP - cerebralna paraliza
HRQoL - angl. health related quality of life - z zdravjem povezana kakovost življenja
QoL - angl. quality of life - kakovost življenja
PedsQL - angl. Paediatric Quality of Life Inventory - vprašalnik o kakovosti življenja
otrok
DCGM-37 - angl. DISABKIDS Chronic Generic Measure - DISABKIDS kronični
splošni vprašalnik
DCSM-CPM - angl. DISABKIDS Condition Specific Module, Cerebral Palsy Module
- DISABKIDS za stanje usmerjen modul, modul za cerebralno paralizo
DCSM-EM - angl. DISABKIDS Condition Specific Module, Epilepsy Module DISABKIDS za stanje usmerjen modul, modul za epilepsijo
SRCP - Slovenski register za cerebralno paralizo
SCPE - angl. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe - spremljanje cerebralne
paralize v Evropi
MRS - magnetno resonančno slikanje
UZ - ultrazvok
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IZVLEČEK
Izhodišča
V Sloveniji se otroke s cerebralno paralizo (CP) vpisuje v elektronsko bazo podatkov,
Slovenski register za cerebralno paralizo (SRCP). Podatki o njihovih lastnostih in
stanju še niso bili celostno analizirani in umeščeni v širšo sliko otrok s CP v Evropi. V
svetu se pojavlja vse večji trend k celostnem pristopu obravnave otrok s CP. Poleg
dobrega poznavanja in ovrednotenja otrokove oviranosti, se med pomembna orodja,
ki so v pomoč pri načrtovanju obravnav, uvrščajo vprašalniki za oceno z zdravjem
povezane kakovosti življenja (angl. health related quality of life - HRQoL).

Namen
V SRCP je zajetih zelo veliko podatkov o otrocih s CP. Naš namen je bil v prvi vrsti
analizirati obstoječe podatke in jih uvrstiti v širšo epidemiološko sliko otrok s CP v
evropskem prostoru. Za ta namen jih je bilo najprej potrebno urediti in jih dopolniti s
podatki z določenih, do sedaj pomanjkljivih, področij.
V drugem delu raziskave smo želeli pridobiti vpogled v HRQoL pri skupini slovenskih
otrok s CP in najti morebitne povezave z njihovimi demografskimi in kliničnimi
podatki.

Hipoteze
Želeli smo prikazati, da se skupina slovenskih otrok s CP glede na vzroke nastanka
bolezni, oblike bolezni in stopnje okvar ne razlikuje od otrok s CP v drugih evropskih
državah (H1). Dokazati smo želeli, da sta višja stopnja motorične okvare (H2) in
sopojavnost epilepsije (H3) negativno povezani s HRQoL otrok s CP. Dokazati smo
želeli tudi, da je slovenska različica vprašalnika DISABKIDS veljavna in primerna za
uporabo (H4).

Metode
V prvem delu raziskave smo uredili in razširili SRCP ter dodali podatke otrok s CP, ki
vanj še niso bili vnešeni. Zbrane podatke smo nato analizirali in jih primerjali s
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podatki otrok s CP, vnešenimi v mednarodno bazo podatkov SCPE (angl.
Surveillance of Cerebral Palsy in Europe).
V drugem delu smo v okviru presečne raziskave iz SRCP naključno izbrali 122 družin
in skrbnike otrok prosili za sodelovanje z izpolnitvijo različice vprašalnika o HRQoL
za skrbnike. Normalno umsko razvite otroke smo prosili, da izpolnijo različico
vprašalnika za preiskovance, namenjeno samoocenjevanju.

Izsledki
Slovenski otroci s CP, vpisani v register SRCP, se po svojih lastnostih ne razlikujejo
bistveno od otrok s CP v širšem evropskem prostoru. Statistično značilne razlike so
prisotne v deležu nedonošenčkov, ki je pri nas večji in pri številu in ugotovitvah
nevroloških slikovnih preiskav, ki jih je pri otrocih, trenutno vpisanih v SRCP, manj
kot v evropski bazi podatkov.
Pri oceni HRQoL je sodelovalo 91 družin. Skrbniki 43 otrok in 48 najstnikov so
izpolnili različice vprašalnikov za skrbnike. Oseminštirideset otrok in najstnikov brez
umske manjrazvitosti je samih izpolnilo različice vprašalnikov za preiskovance.
Ocenjena HRQoL je bila dobra. Najstniki so jo ocenili slabše kot otroci. Skrbniki so
jo ocenili slabše kot sami preiskovanci. Višja starost, prisotnost bolečine in motenj
spanja so bili močni napovedni dejavniki za slabšo HRQoL. Socialna vključenost in
Samostojnost sta bili najslabše ocenjeni domeni. Stopnja motorične okvare in
prisotnost epilepsije nista bili pomembno povezani z oceno HRQoL. Vprašalnik
DISABKIDS se je izkazal za dobro orodje za oceno HRQoL otrok s CP.

Sklep
Na podlagi rezultatov opravljene raziskave sklepamo, da so slovenski otroci s CP po
svojih lastnostih podobni otrokom s CP v Evropi. Podobno ocenjujejo tudi svojo
HRQoL, ki je dobra. Najslabše doživljajo socialno vključenost in samostojnost, zato
je treba tako na ravni posameznikov kot družbe, omenjeni podočji spodbujati in ju
razvijati v njihov prid. Otroci HRQoL ocenjujejo bolje kot najstniki ali njihovi skrbniki.
Bolečina je najmočnejši napovedni dejavnik slabše HRQoL, zato je pri obravnavi
otrok s CP potrebno nanjo pomisliti in jo odpravljati.
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ABSTRACT
Background
Slovene children with cerebral palsy (CP) are being registered in Slovenian cerebral
palsy register (SRCP). Their data haven't been analysed in detail and put into a wider
context of children with CP in Europe so far. Questionnaires that assess health
related quality of life (HRQoL) have been recognised as useful tools for planning
therapeutic interventions in the light of increasingly important integrated therapeutic
approach for children with life-long disabilities such as CP.

Aims
SRCP contains many data about children with CP. Our first aim was to analyse
current data and correlate them with data of european children with CP. In order to
achieve that we also had to acquire some additional data.
In the second part of our study we wanted to gain insight into HRQoL of Slovenian
children with CP and find possible demographic and clinical factors, influencing it.

Hypothesis
Our expectation was that Slovenian children with CP don't diﬀer much from
European children with CP in causes, forms and severity of their condition (H1). We
wanted to prove a causative relationship between condition severity and HRQoL
(H2) and between concomitant epilepsy and HRQoL (H3). We also wanted to show
that Slovenian version of DISABKIDS questionnaires is valid and appropriate for
HRQoL assessment in children with CP (H4).

Methods
In the first part of our study we rearranged the existing SRCP and added new data
of Slovenian children with CP. We analysed the collected data and compared them
with data of children with CP registered through european CP register Surveillance
of Cerebral Palsy in Europe (SCPE).
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In the second part caregivers of 122 children and adolescents with CP were
addressed to fill out the proxy-versions of HRQoL questionnaires (DISABKIDS
generic and CP module). Children and adolescents without cognitive deficit were
asked to fill out the self-report versions.

Results
Slovenian children with CP don't diﬀer much from European children with CP in
causes, forms and severity of their condition. There are diﬀerences in the share of
preterm neonates, which is bigger in Slovenian population and neuroimaging
availability and results, which are more scarce.
Ninety-one families of 43 children and 48 adolescents completed proxy-reports.
Forty-eight individuals were able to self-report. HRQoL was perceived as good. Selfreporting participants scored their HRQoL higher than their caregivers. Adolescents
scored lower than children in all domains. Higher age, pain and disturbed sleep were
strong predictors of worse HRQoL. Social Inclusion and Independence domains
received the lowest scores. Condition severity or presence of epilepsy had no
influence on HRQoL. DISABKIDS questionnaires proved to be good tools for HRQoL
assessment in children with CP.

Conclusions
Slovenian children with CP share similar properties with European children with CP.
Their HRQoL is good, with Social Inclusion and Independence being the weakest
domains. Children report higher scores than adolescents or their caretakers. Pain is
the strongest predictor of poor HRQoL.
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1 UVOD
1.1 Definicija cerebralne paralize
Cerebralna paraliza (CP) je skupina motenj v razvoju gibanja, ki so posledica
nenapredujoče okvare možganov zgodaj v razvoju otroka (1, 2). S pojavnostjo 1,5 2/1000 rojstev predstavlja enega najpogostejših vzrokov za trajno okvaro telesnih
funkcij otrok (3).
Za natančno določitev pojma in obsega CP se je do sedaj v več desetletjih pojavilo
kar nekaj zelo nasprotujočih si opredelitev, v zadnjem času pa sta se izoblikovali
dve, ki se tudi danes najpogosteje uporabljata.
Prva je opredelitev skupine SCPE (angl. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe), ki
je gonilo evropskega projekta z naslovom Evropska baza podatkov o otrocih s CP.
Opredelitev se glasi: CP je skupina motenj gibanja in/ali drže telesa in motorike, ki
so posledica nenapredujoče okvare ali nenormalnosti razvijajočih se, nezrelih
možganov (1, 3).
Druga opredelitev prihaja iz enega najbolj znanih inštitutov za preučevanje CP pri
otrocih in mladini, CanChild - Centre for Childhood Disability Research, McMaster
University, Hamilton, v Ontariu, v Kanadi, ki deluje pod vodstvom Petra Rosenbauma
in se glasi: CP je opis za skupino motenj v razvoju gibanja in drže, ki je trajna in ovira
aktivnosti ter je posledica nenapredujočih okvar, ki so se zgodile v razvijajočih se
možganih ploda, novorojenčka ali dojenčka (2).
Obe skupini sta ti dve opredelitvi ustvarili predvsem z namenom, da se na področju
CP ustvari red, pri katerem bodo vsi deležniki (zdravniki, fizioterapevti, psihologi,
socialni delavci, šolniki in laiki – starši) uporabljali iste opredelitve in isto vrsto
razvrščanja v vseh državah, tako v Evropi kot zunaj nje.
Drugi, zelo pomemben pomen opredelitev, je razširitev vzročne panorame CP, saj
vključuje tako najzgodnejše okvare (vključno z nepravilnostmi razvoja možganov, kot
so motnje proliferacije, migracije in organizacije), ki nastanejo v prvem in drugem
trimesečju nosečnosti (10 % okvar), kot tudi okvare v zadnjem trimesečju nosečnosti
in ob porodu (okvare beline pri nedonošenih otrocih (55 % okvar) in okvare sivine in /
ali globokih možganskih struktur pri donošenih - 20 % okvar) ter okvare v
poneontalnem obdobju, ko so razvijajoči se možgani še zelo ranljivi (do
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dopolnjenega drugega leta starosti oziroma konca mielinizacije možganov - 15 %
okvar) (4, 5).
Vzrok bolezni zelo verjetno ni en sam, ampak je sestavljen iz več težko določljivih
dejavnikov, ki najpogosteje nastanejo že med nosečnostjo zaradi motenj
prekrvavitve ploda, možganskih nepravilnosti, genetskih napak, okužb, toksičnih
vplivov (npr. alkohol) ali drugih škodljivih dejavnikov ali pa je posledica bolj jasno
določljive hipoksične okvare ob težkem porajanju (6, 7). Znani dejavniki tveganja za
CP so prezgodnji porod, nizka porodna teža in večplodna nosečnost (8-10). Po
rojstvu je tveganje za nastanek CP manjše, se pa lahko pojavi kot odraz hude
zlatenice, zastrupitve, fizične poškodbe možganov, okužbe ali hipoksije možganov
(na primer ob skorajšnji zadušitvi s tujkom ali utopitvi), kar povzroči okvaro v
razvijajočih se možganih pri otrocih do zaključenega drugega leta starosti (11).
Zgornja starost za opredelitev postneonatalne CP se v literaturi giblje med 5 do 8 let
in je postavljena empirično ter še ni natančno definirana (11, 12).
Kar nekaj je bolezni, ki lahko okvarijo možgane in se klinično kažejo podobno kot CP
(s podobnimi posledicami za motoriko, držo in umske funkcije bolnikov) ter jih zato
imenujemo posnemovalna stanja CP (angl. mimics). To so večinoma
nevrodegenerativne / nevrometabolne bolezni s počasnim tekom napredovanja
bolezni. Nanje moramo biti zlasti pozorni v primerih CP “neznane etiologije”, saj so
nekatera od teh stanj lahko tudi ozdravljiva (13-15).

1.2 Klinična slika in razvrščanje otrok s cerebralno paralizo
CP je razvrščena po prevladujočem gibalnem vzorcu na spastično obliko
(predstavlja do 90 % vseh oblik CP), ki je najpogostejša in lahko eno ali
obojestranska. Sledita ji diskinetična oblika (se dalje deli na distonično in horeoatetotično CP) in ataksična oblika (1, 2, 16) (Priloga 9.1). Spastična oblika CP je
povezana z okvarami bele možganovine, ki so najpogosteje posledica dlje časa
trajajoče zmanjšane dobave kisika zaradi motenj prekrvavitve možganov (11). Pri
diskinetični obliki je v ozadju okvara presnovno bolj aktivnih delov sive možganovine
(globoka možganska jedra, pre- in postcentralne možganske vijuge) in nastane ob
nenadni, kratki, a hudi hipoksiji (11).
V klinično sliko CP poleg okvar koordinacije, drže in gibanja, pogosto spadajo tudi
druge težave, kot so umska manjrazvitost, učne težave, motnje govora, epileptični
12

krči (epilepsija), motje hranjenja, motnje vida, motnje sluha (17, 18). Pogostnost
epileptičnih krčev (epilepsije) pri otrocih s CP je v povprečju 35 % (0,69 / 1000
rojenih otrok) in narašča z višjo stopnjo CP, medtem ko je pogostnost drugih
pridruženih težav po različnih avtorjih zelo različna (17, 18). Epilepsija je posledica
iste poškodbe možganov, ki je povzročila gibalne in druge okvare. Pri večini otrok
napadi niso posebno hudi in so zadovoljivo urejeni z ustreznimi protiepileptičnimi
zdravili. Pri manjšem številu, predvsem pri otrocih z obsežno možgansko okvaro, pa
so napadi hudi in je zdravljenje z zdravili manj uspešno. Če ima otrok poleg
cerebralne paralize še umsko manjrazvitost, se pogostnost pridružene epilepsije
dvigne iz 35% do 94 % (19).
Glede na stopnjo okvare so otroci razvrščeni po različnih klasifikacijskih sistemih in
lestvicah (16). Za oceno grobe motorike predvsem spodnjih udov se uporablja 5stopenjska lestvica GMFCS (angl. Gross Motor Function Classification System), ki
so jo razvili Rosenbaum in sodelavci (20). Za oceno delovanja zgornjih udov in fine
motorike rok se uporabljata prav tako 5-stopenjski lestvici BFMF (angl. Bimanual
Fine Motor Function) in MACS (angl. Manual Ability Classification System) (16, 21)
(Prilogi 9.2 in 9.3). Za opredelitev okvare sporazumevanja se uporablja 5-stopenjska
klasifikacijska lestvica komunikacijskih funkcij (angl. Communication Function
Classification System - CFCS) (22). V uporabi so tudi orodja za oceno motenj
hranjenja in požiranja kot so test DDS (angl. Dysphagia Disorder Survey) in lestvice
DMSS (Dysphagia Management Staging Scale) (16). Vse lestvice so natančno
opredeljene in sestavljene tako, da za njihovo uporabo posebno izobraževanje ni
potrebno in zanesljivo opredelijo stopnjo okvare pri isti osebi tudi s strani različnih
ocenjevalcev, npr. staršev in zdravnikov (23, 24).

1.3 Diagnoza cerebralne paralize
Diagnoza CP je v prvi vrsti klinična in se zaradi narave otrokovega motoričnega
razvoja težko postavi pred prvim letom starosti. O sumu na CP lahko govorimo pri
otrocih, starejših od dveh let, dokončno pa je potrjena po dopolnjeni starosti 5 let,
ko je tudi jasno, da okvara ni napredujoča (11).
V pomoč pri ugotavljanju vzroka in patogeneze CP so izvidi slikovnih preiskav
osrednjega živčevja (magnetna resonanca (MRS), računalniška tomografija, ultrazvok
(UZ) glave), ki so v več kot 80% nenormalni (25). Pripomorejo k boljšemu
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razumevanju povezave med strukturnimi spremembami v možganih in stopnjo
okvare telesnih funkcij (26). Pomagajo ugotoviti čas, ko je prišlo do okvare (pred,
med, ali po porodu). Deloma tudi napovedujejo pojavnost pridruženih stanj (kot sta
epilepsija in zaostanek v duševnem razvoju), ki je večja v primeru nenormalnega
izvida (27).
Skupina SCPE je razvila sistem razvrščanja otrok glede na prevladujoč vzorec
slikovnih značilnosti, prikazanih z UZ ali MRS glave, s tremi glavnimi skupinami:
motnje v razvoju možganov - skupina A, prevladujoča okvara bele možganovine skupina B in prevladujoča okvara sive možganovine - skupina C (28). Vsaka skupina
se nadalje deli na podskupine glede na značilnost okvare ali natančnejšo anatomsko
lokacijo (Priloga 9.4).

1.4 Zdravljenje cerebralne paralize
Vzroka CP se ne da odpraviti ali pozdraviti, zato je toliko bolj pomembno, da smo v
diagnozo CP prepričani. Rehabilitacijska obravnava otroka s CP se začne zgodaj,
najbolje v prvih mesecih življenja in se nadaljuje skozi njegovo rast in razvoj, s ciljem
najbolje izkoristiti otrokove obstoječe potenciale. Zdravila, kirurška, fizioterapevtska
in druga podporna zdravljenja, ki jih otroci s CP prejemajo, so usmerjena predvsem
k blaženju in premagovanju simptomov (27). Pristop k zdravljenju in pomoči otrokom
s CP zajema obravnavo in sodelovanje različnih strokovnjakov. Celostna obravnava
otrok s CP zajema naslednja področja: socialni in čustveni razvoj, komunikacija,
izobrazba, prehrana, mobilnost, čim večja neodvisnost od pomoči drugih pri
izvajanju vsakodnevnih aktivnosti in izgled čim bolj podoben zdravemu otroku.

1.5 Slovenski register za cerebralno paralizo
Prvi bolniki s CP so se v Slovenski register za cerebralno paralizo (SRCP) pričeli
vpisovati leta 2010. Register je bil vzpostavljen na pobudo že obstoječe evropske
skupine SCPE. Po njihovem modelu so se vanj pričeli vpisovati podatki o slovenskih
otrocih, ki se enkrat letno posredujejo v evropski register SCPE.
V Sloveniji so bili sicer dotedaj otroci s CP deloma vodeni v Registru rizičnih otrok,
vzpostavljenem na pobudo prof. Milivoj Veličkovića Perata že leta 1973 (16). Vanj so
se iz slovenskih porodnišnic zbirali podatki o novorojenčkih z dejavniki tveganja za
CP.
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Leta 2011 je bil SRCP zaradi boljše preglednosti in lažje analize podatkov s pomočjo
računalniškega programa Research Electronic Data Capture (REDCap) spremenjen v
elektronsko bazo podatkov. REDCap je namenjen oblikovanju zbirk kliničnih in
raziskovalnih podatkov in je široko uporabljan v akademskih razskovalnih krogih
(29). Trenutno ga uporablja več kot 900 različnih ustanov v več kot 70 državah in ima
več kot 100,000 končnih uporabnikov (30). Odlikujejo ga varnost, zanesljivost, lahka
dostopnost, anonimnost, dinamičnost, enostaven prenos podatkov (enostaven izvoz
podatkov v različne formate dokumentov), sprotno preverjanje kakovosti vnosa
podatkov, sprotna statistična obdelava zbranih podatkov, itd (29).
Ob pričetku naše raziskave, aprila 2013, je SRCP vseboval vpise 260 otrok s CP.
V sklopu naše raziskave je bila med aprilom in junijem 2013 opravljena prenovitev in
razširitev SRCP, ki posledično trenutno vsebuje naslednja poglavja: Podatki o centru
in primeru (osnovni demografski podatki o otrocih), Podatki o nosečnosti, rojstvu in
zgodnjem poporodnem poteku, Slikovne nevrološke preiskave, Podatki o cerebralni
paralizi, Epilepsija, Pridružene okvare in motnje, Zdravljenje ter poglavje Podatki o
družini in socialnih okoliščinah.
Podatki se v SRCP sporočajo ekrat letno s strani slovenskih razvojnih pediatrov v
pisni obliki preko izpolnjenih SRCP obrazcev. Podatki vpisanih otrok se dopolnijo s
podatki iz njihove dokumentacije na Pediatrični kliniki v Ljubljani, v kolikor so ti na
voljo.

1.6 Evropski register za cerebralno paralizo
Skupino SCPE tvorijo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja CP iz 17 evropskih
držav (tudi iz Slovenije), ki sodelujejo v evropskem projektu z naslovom Evropska
baza podatkov za nadzor otrok s CP SCPE (31). Od leta 1998 se vanjo zbirajo
podatki obolelih otrok iz 25 centrov iz sedemnajstih evropskih držav (1). Namen baze
je spremljanje števila in lastnosti obolelih otrok. Ker so otroci vključeni pod enakimi
pogoji, so njihovi podatki med sabo dobro primerljivi in služijo kot odličen, zadosti
velik vzorec za iskanje odgovorov na številna klinična, vzročna in epidemiološka
vprašanja. Zaradi raznolike narave CP in razmeroma nizke pojavnosti (okoli 1,5 2/1000) je otroke znotraj posameznih držav namreč težko primerjati med seboj.
V bazo se poleg demografskih podatkov beležijo: starost ob diagnozi, starost ob
smrti, gestacijska starost, večplodna nosečnost, materina starost ob rojstvu,
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zaporedna nosečnost, tip in opis CP, zmožnost hoje po GMFCS lestvici, starost ob
pričetku samostojne hoje, mentalni zaostanek, test za oceno inteligenčnega
kvocienta (IQ), okvara vida ali sluha, epilepsija, spremljajoči sindromi, prirojene
anomalije, možganske malformacije, starost ob predvideni poškodbi osrednjega
živčevja, vzroki za morebitno postneonatalno CP, sprejem v enoto intenzivnega
zdravljenja novorojenčov, umetna ventilacija, ocene po Apgarjevi, epileptični krči v
prvih 72 urah po rojstvu, opravljeno MRS glave ali druga slikovna nevrološka
diagnostika. Otroci so v bazo vljučeni le s privoljenjem staršev, njihovi podatki pa so
dobro varovani, saj imajo dostop do registra le pooblaščeni strokovnjaki. V bazo
SCPE so od leta 2011 vključeni tudi slovenski otroci s CP, ki se sicer vodijo v SRCP.

1.7 Lastnosti slovenskih otrok s cerebralno paralizo in njihova
umeščenost v širšo sliko otrok s CP v Evropi
V preteklosti je že bila opravljena večja populacijska raziskava, ki je zajela 768
slovenskih otrok s CP iz Registra rizičnih otrok, rojenih med leti 1981 in 1990 ( 32).
Raziskava je bila osredotočena na preživetje novorojencev različnih gestacijskih
starosti in porodnih tež v kombinaciji s sopojavnostjo CP. Ugotavljala je pomemben
trend upadanja CP s 3,3 / 1000 v letu 1981 na 2,3 / 1000 v letu 1990 ob povečanem
preživetju novorojencev v tem obdobju. Lastnosti otrok, razen tipa CP glede na
prevladujoč motorični vzorec, niso bile obravnavane.
Zelo podobni manjši populacijski raziskavi sta bili opravljeni na skupni otrok iz
mariborske regije. Predmet prve, ki je zajemala 123 otrok s CP, je bila ocena
populacijskih trendov pojavnosti CP med leti 1988 in 1998 (33). Druga je vključevala
52.450 živorojenih otrok na Oddelku za perinatologijo Univerzitetnega kliničnega
centra Maribor, rojenih med 1988 in 2003 in podaja podobne ugotovitve glede
pojavnosti CP v tem obdobju kot zgoraj omenjena raziskava, opravljena na celotni
slovenski populaciji otrok s CP (34). Tudi tu sta bili od lastnosti otrok ovrednoteni le
tip CP glede na prevladujoč motorični vzorec in stopnja motorične okvare po lestvici
GMFCS.
Natančen pregled slovenskih otrok s CP, ki bi opisoval njihove značilnosti, dosedaj
še ni bil opravljen in predstavljen. Prav tako otroci še niso bili umeščeni v širšo sliko
evropskih otrok s CP.
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1.8 Kakovost življenja in z zdravjem povezana kakovost življenja
Kakovost življenja (angl. Quality of Life, QoL) je zelo širok koncept, ki ga Svetovna
Zdravstvena Organizacija (SZO) definira kot posameznikovo doživljanje lastne vloge
v življenju, upoštevajoč kulturološke dejavnike in vrednote družbe, v kateri živi v
povezavi z lastnimi cilji, pričakovanji, standardi in skrbmi (35). Z zdravjem povezana
kakovost življenja (HRQoL) predstavlja QoL z vidika posameznikovega
zdravstvenega stanja (36). SZO zdravje definira kot ne le odsotnost bolezni, ampak
stanje popolne fizične, mentalne in socialne blaginje.
Na enak način prisotnost bolezni ni le porušeno zdravje, ampak veliko širši koncept,
ki sestoji iz fizičnih, mentalnih in čustvenih zaznav in socialnega delovanja, ki se s
časom dinamično spreminja. HRQoL je kompleksen, težko definirajoč pojem, zato
obstajajo nasprotja o njegovi natančni definiciji in primernih orodjih za njegovo
oceno (37). Po drugi strani je nujen konstrukt za oceno učinkovitosti kliničnih
intervencij, še posebej pri kroničnih stanjih (36, 38).
Med znanimi dejavniki, ki so negativno povezani s HRQoL so nižja izobrazba, šibka
podpora socialne mreže, bolečina in socialna izolacija (39).

1.9 Paradoks zmanjšane zmožnosti
Paradoks zmanjšane zmožnosti (angl. disability paradox) predstavlja ugotovitev, da
veliko oseb z resno in trajno zmanjšano zmožnostjo poroča o zelo dobri QoL, ob tem
ko se večini zunanjih opazovacev njihovo življenje zdi nezavidljivo (39). Osebno
dojemanje zdravja, blaginje in zadovoljstva z življenjem se pogogosto ne ujema z
objektivnim zdravstvenim stanjem in stopnjo zmanjšane zmožnosti (40). Dobra QoL
odraža ponovno uravnoteženo stanje telesa, uma in duha. Paradoks zmanjšane
zmožnosti osvetljuje pomen osebne izkušnje z zmanjšano zmožnostjo pri izgradnji
lastnih pogledov na svet in ponovni vzpostavitvi harmoničnih odnosov znotraj
osebne socialne mreže in zunajega okolja.
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1.10 Z zdravjem povezana kakovost življenja otrok s cerebralno
paralizo
Ker je CP kronična neozdravljiva bolezen, je cilj številnih terapevtskih ukrepov
predvsem izboljšanje kakovosti življenja obolelih otrok. Pomembno je imeti na voljo
orodja, s katerimi HRQoL lahko ocenimo.
Kakovostnih podatkov o HRQoL pri otrocih s CP, še posebej tistih v najstniškem
obdobju, ni veliko. Največ otrok s CP je bilo vključenih v raziskave, opravljene z
namenom sestavljanja, preverjanja primernosti in veljavnosti različnih vprašalnikov
(41-43). Njihova slabost je, ker končni izid HRQoL podajajo med sekundarnimi
ugotovitvami in je pridobljen v fazi, ko vprašalniki še niso standardizirani.
Rezultati raziskav, kjer so uporabljena standardizirana orodja za oceno HRQoL,
kažejo, da otroci s CP vrednotijo svojo HRQoL dobro in podobno kot starostno
primerljiva splošna populacija, razen na področjih socialne vključenosti in motoričnih
funkcij (44-51).
Po podatkih pilotske raziskave DISABKIDS polovica od vključenih 91 otrok s CP iz
štirih evropskih držav ocenjuje svojo HRQoL dobro, z vrednostjo > 60 / 100
(povprečna vrednost 63,2, SD 15,92) (52, 53).
Do sedaj največji raziskavi s področja QoL otrok s CP sta bili opravljeni s strani
evropskega projekta SPARCLE (angl. Study of Participation of Children with Cerebral
Palsy Living in Europe) (44). V prvi raziskavi (SPARCLE 1) je sodelovalo 500 otrok,
starih med 8 in 12 let iz devetih delov Evrope, ki so izpolnili vprašalnik KIDSCREEN
za oceno QoL, vprašalnik za oceno psiholoških težav (angl. Strengths and Diﬃculties
Questionnaire) ter poročali o pogostnosti bolečine (44). Njihovi skrbniki so izpolnili
vprašalnik o stresnih kazalnikih skrbnikov (angl. Parenting Stress Index). Ugotovljena
je bila dobra QoL otrok s CP. Pet let kasneje je bila na isti skupini preiskovancev, ki
so takrat prešli v najstniško obdobje in bili stari 13 do 17 let, opravljena raziskava
SPARCLE 2 (51). Pri poročanju Qol je sodelovalo 355 otrok iz prvotnega vzorca in 76
dodatnih najstnikov. QoL ocenjena v otroški dobi je dobro sovpadala s QoL istih
preiskovancev kasneje v najstniškem obdobju. Dobljene ocene QoL so bile obakrat
z uporabo istega vprašalnika primerjane s starostno ujemajočo skupino otrok in
najstnikov iz splošne populacije (44, 51). Med preiskovanci obeh skupin je bilo
zaznavanje lastne QoL podobno.
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Kot napovedni dejavniki slabše HRQoL so bili prepoznani bolečina, psihološke
težave in stres staršev, kar so potrdile tudi druge raziskave (44, 49, 51, 54). Omejitev
fizičnih aktivnosti in višja stopnja motorične okvare preko posledičnega slabšega
vključevanja v družbene dejavnosti pomembno vplivajo predvsem na občutek
telesne blaginje in družbeno sprejetost, v manjši meri pa na ostala področja
psihosocialne blaginje, kar je bilo prav tako dokazano v zgoraj opisanih raziskavah
SPARCLE 1 in 2 (45, 55, 56). Najstniki s CP se spopadajo z drugačnimi težavami kot
otroci ali odrasli s CP in jih je potrebno obravnavati kot posebno skupino ter jim
nuditi podporo pri razvijanju in vzdrževanju stikov z vrstniki (51). O njihovi HRQoL in
z njo povezanimi dejavniki, posebej v zvezi s spremembami v odnosih z vrstniki, je
na voljo najmanj podatkov, zato bo to področje v prihodnje najverjetneje predmet
novih raziskav (51, 57).
Več raziskav je dokazalo, da se ocene HRQoL podane s strani otrok in najstnikov
dobro ujemajo z ocenami HRQoL s strani njihovih skrbnikov (49, 58, 59). Razlike so
prisotne v absolutnih ocenah HRQoL, ki so praviloma nižje v očeh skrbnikov. Med
možnimi razlagami se omenjajo vplivi lastnega stresa skrbnikov in drugačna videnja
in pričakovanja glede osvojenih sposobnosti otrok s CP (51, 59). Je pa to področje,
kjer so trdni dokazi o vzrokih za različno dojemanje QoL zaenkrat zelo skopi.

1.11 Orodja za oceno QoL / HRQoL
Za oceno QoL otrok je na voljo več zanje prilagojenih, vprašalnikov. Nekateri so
posebej prilagojeni za ocenjevanje kakovosti življenja kronično bolnih otrok in s tem
ocenjevanje HRQoL. Med njimi nekateri ne merijo dejanskega subjektivnega vidika
HRQoL, ampak objektivne povezave med telesnimi zgradbami, delovanjem in
vključevanjem v okolje (60). Za posamezna zdravstvena stanja prilagojeni vprašalniki
so resda bolj prilagojeni, a zajemajo le omejeno število domen in ne omogočajo
primerjave med posameznimi kroničnimi stanji. Splošni vprašalniki po drugi strani
lahko vsebujejo za določeno zdravstveno stanje neprimerna in težko odgovorljiva
vprašanja. Splošna slabost vseh orodij za merjenje HRQoL je pomanjkanje kazalcev,
ki merijo blaginjo, ki jo Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanšane zmožnosti
in zdravja (MKF) definira kot "celotno vsebino področij človeškega življenja, vključno
s telesnimi, duševnimi in družbenimi vidiki, ki sestavljajo to, kar lahko imenujemo
»dobro življenje«"(61, 62). Večinoma so vprašalniki usmerjeni k spraševanju, kako
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pogosto se osebe počutijo slabo in nezadovoljno z vključevanjem v vsakodnevne
aktivnosti (62).
Praviloma so različice vprašalnikov za samoocenjevanje HRQoL primerne za otroke
brez umske manjrazvitosti, ki so opredeljeni z IQ > 70. Za oceno HRQoL otrok z
nižjimi umskimi zmožnostmi so pri mnogih vrstah vprašalnikov sestavljene različice
za oceno s strani skrbnikov, ki morajo za svojo veljavnost izkazati dobro povezanost
med odgovori otrok in njihovih skrbnikov (41, 52, 63).
Standardizirana orodja za oceno QoL in HRQoL, z namenom primerljivosti rezultatov,
podajo končno oceno v obliki lestvice od 0 do 100, kjer višje vrednosti predstavljajo
boljšo QoL / HRQoL (60). Pri pregledu literature in po informacijah, posredovanih s
strani različnih kliničnih psihologov in sestavljalcev vprašalnikov, nismo uspeli
pridobiti informacije o obstoju standardizirane lestvice za vrednotenje končnih
rezultatov QoL / HRQoL (številčni intervali, ki bi opredeljevali QoL / HRQoL kot slabo
/ dobro / odlično). Interpretacija rezultatov QoL / HRQoL je torej opisna in razložljiva
v kontekstu primerjav z ugotovitvami drugih raziskav. V splošnem pa nizek rezultat
pomeni slabšo QoL / HRQoL (občutki nesreče, slaba kondicija, nezadovoljstvo z
družino, z odnosi z vrstniki in s šolo), visok rezultat pa visoko z zdravjem povezano
kakovost življenja (občutki sreče, dobra kondicija, zadovoljstvo z družino, z odnosi z
vrstniki in s šolo).

1.12 DISABIKDS vprašalniki
Kot najprimernejše vprašalnike za našo raziskavo smo izbrali DISABKIDS
vprašalnike, ker so bili med obstoječimi orodji za oceno HRQoL / QoL ocenjeni kot
tisti, ki najbolje ocenjujejo HRQoL (60). V raziskavi so analizirali 1151 uporab
petnajstih različnih vprašalnikov in vsako vprašanje posebej ovrednotili z vidika
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja ter QoL / HRQoL. Največ vprašanj
(76,9 %), ki so merila HRQoL, so vsebovali DISABKIDS vprašalniki in bili opredeljeni
kot HRQoL orodja z biopsihosocialnimi komponentami. Vsebinsko so bili vprašalniki
preverjeni tudi z vidika MKF, kjer so se DISABKIDS vprašanja ujemala s koncepti,
definirami znotraj področij telesnih funkcij, dejavnosti in sodelovanja in okoljskih
dejavnikov. V raziskavi, ki je posebej ocenjevala povezanost vseh DISABKIDS
vprašalnikov z MKF, je bilo ugotovljeno zelo dobro skladanje: 86,4% konceptov iz
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dolge različice generičnega vprašalnika in 96% iz vprašalnika, prilagojenega CP, je
bilo povezanih z MKF (64).
Razlogi za njihov izbor so bili tudi: obstoječe različice za samoocenjevanje in
ocenjevanje s strani skrbnikov, splošne in za zdravstveno stanje specifične različice,
ki omogočajo primerjavo med posameznimi kroničnimi stanji, ter usklajenost
DISABKIDS vprašalnikov s KIDSCREEN vprašalniki, ki omogoča primerjavo s QoL
otrok iz splošne populacije (65, 66).
Vprašalniki DISABKIDS so bili sestavljeni z namenom pridobiti boljši vpogled v
kakovost življenja otrok s kroničnimi stanji in omogočiti njeno primerjavo med otroci
iz različnih evropskih držav (67). S strani istih strokovnjakov so bili razviti kot
nadgradnja KIDSCREEN vprašalnikov, ki se uporabljajo za oceno QoL otrok v
splošni populaciji, z namenom, da se omogoči primerjava med obema skupinama
otrok. Primerni so za uporabo s strani umsko normalno razvitih otrok z inteligenčnim
kvocientom nad 70. Rezultati vseh vprašalnikov so podani z vrednostmi od 1 - 100,
kjer višje vrednosti predstavljajo boljšo prilagojenost bolezni (52).
Prilagojeni so za različne razvojne stopnje, saj obstajajo tudi v različicah s slikovno
lestvico za predšolske otroke, stare 4-7 let (52). Na voljo so tudi v oblikah za
elektronsko izpolnjevanje (52).
Pri projektu DISABKIDS so sodelovali strokovnjaki iz 6 evropskih držav. Pilotsko je
bil splošni vprašalnik DISABKIDS testiran na 360 otrocih in mladostnikih s kroničnimi
stanji, med katerimi je bilo tudi 21 otrok s CP, in 345 starših iz sedmih evropskih
držav (67). Na podlagi kriterijev (razumljivost, dober zajem problema, brez razlik
glede na spol, kulturno ozadje) je bila izoblikovana končna verzija generičnega
vprašalnika DCGM-37 (angl. DISABKIDS Chronic Generic Measure - long version, v
prevodu Vprašalnik za starše otrok / otroke s kroničnimi stanji) s 37 vprašanji, ki se
dotikajo šestih razsežnosti QoL: Samostojnost, Čustva, Socialna vključenost,
Socialna izključenost, Omejitve, in Zdravljenje iz treh področij (fizično, mentalno in
socialno področje) (66, 67). Strukturo vprašalnika prikazuje tabela 1. Sledila je
dejanska raziskava, ki je zajemala 1606 otrok, med katerimi je bilo 86 otrok s CP in
82 njihovih skrbnikov (66). V raziskavi so bili za preverjanje skladnosti poleg
temeljnih DISABKIDS vprašalnikov uporabljeni tudi analogni KIDSCREEN
vprašalniki. Rezultati raziskave služijo kot referenčni DISABKIDS podatki za otroke
različnih starostnih in zdravstvenih skupin (52). Preiskovanci s CP so ocenili svojo
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HRQoL s končno povprečno vrednostjo 64,41, njihovi skrbniki pa s 60,93. V
primerjavi z ocenami HRQoL, razdeljenimi po posameznih kroničnih stanjih, so bile
ocene pri CP najnižje. Pri ostalih skupinah preiskovancev so se gibale med 74,09 in
80,15, v skupinah njihovih skrbnikov pa med 71,38 in 97,12. V več jezikovnih
različicah se je generični vprašalnik DISABKIDS izkazal z dobrimi psihometričnimi
lastnostmi. Notranja skladnost, izražena s Cronbachovim koeficientom α, se je
gibala med α = 0,70 in α = 0,87 za posamezne domene v različici za preiskovance in
α = 0,77 do α = 0,90 v različici za skrbnike, v celoti pa se je različica za preiskovance
ponašala z α = 0,93, različica za skrbnike pa z α = 0,95 (66). Ugotovljena je bila tudi
zadovoljiva zanesljivost, prikazana s koeficientom ICCt1,t2 (angl. interclass correlation
coeﬃcient), ki se je gibal med 0,71 in 0,84 (66). Tudi konstruktivna, konvergentna in
diskriminativna veljavnost je bila zadovoljiva (66). Pri preverjanju povezanosti med
posameznimi domenami in končno oceno različic za preiskovance in skrbnike, so
bile vrednosti Pearsonovega koeficienta r in koeficienta ICC, razen pri eni domeni,
enake in so se je gibale med 0,53 - 0,62 pri posameznih domenah, koeficienta r in
ICC pri končni oceni HRQoL sta bila 0,65 (52).
Projekt DISABKIDS se je nadaljeval s tesiranjem za posamezna stanja prilagojenih
različic na 1512 otrocih iz sedmih evropskih držav. Različice so prilagojene
posameznim kroničnim boleznim: cerebralni paralizi, epilepsiji, astmi, atopijskem
dermatitisu, cistični fibrozi, sladkorni bolezni in juvenilnemu idiopatskemu artritisu
(65). Vprašalnik za otroke s CP, DCSM-CPM (angl. DISABKIDS Condition Specific
Module - Cerebral Palsy Module, v prevodu Vprašalnik za starše otrok / otroke s
cerebralno paralizo), preiskušen na 64 otrocih, zajema 12 vprašanj, razdeljenih v 2
domeni: Vpliv bolezni (vprašanja 1-10) in Sporazumevanje (vprašanji 11 in 12), in ima
Cronbachov koeficient alfa ocenjenjen 0,72 in 0,91 (dobro in odlično) (52). Vprašalnik
za otroke z epilepsijo, DCSM-EM (DISABKIDS Condition Specific Module - Epilepsy
Module, v prevodu Vprašalnik za starše otrok / otroke z epilepsijo) pa vsebuje
domeni Vpliv bolezni (vprašanja 1 - 5) in Socialni vidik (vprašanja 6 - 10). Vsi
DISABKIDS vprašalniki, uporabljeni v naši raziskavi, so predstavljeni v prilogi 9.7.
DISABKIDS vprašalniki, razen v pilotskih raziskavah, klinično ali raziskovalno še niso
bili uporabljeni pri skupini otrok s CP. V raziskavi, kjer so podrobno analizirali 5
različnih generičnih vprašalnikov za oceno HRQoL in na podlagi pregleda literature
primerjali njihovo medsbojno uporabo pri otrocih s CP, se je DISABKIDS izkazal kot
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zelo primeren, najbolje je ocenjeval koncept HRQoL in je bil proti ostalim
enostavnejši za uporabo (60).
V dosedaj najobsežnejšem projektu ocenjevanja socialne vključenosti evropskih
otrok s CP in njihove QoL (projekt SPARCLE) je bil uporabljen DISABKIDSu soroden
vprašalnik KIDSCREEN, kar omogoča dobro uvrstitev rezultatov HRQoL,
pridobljenih z DISABKIDS vprašalniki, med obstoječe podatke o QoL otrok s CP
(51).
DISABKIDS vprašalniki do izvedbe naše raziskave še niso bili prevedeni v slovenski
jezik. V sodelovanju s prof. dr. Monico Bullinger, dr. med., vodilno v projektu
DISABKIDS, smo po njihovih navodilih izvedli postopek prevoda in zasnovali klinično
raziskavo. Oba postopka sta natančneje opisana v metodah dela.
Tabela 1. Struktura vprašalnika DCGM-37 in vsebinska razlaga
PODROČJE

mentalno

H
R
Q
o
L

socialno

fizično

DOMENA

KONCEPT / VSEBINA

Samostojnost
(vprašanja 1-6)

Zaupanje v prihodnost, življenje brez omejitev,
povezanih z zdravstvenim stanjem

Čustva
(vprašanja 13-19)

Skrbi, jeza, težave zaradi zdravstvenega stanja

Socialna
vključenost
(vprašanja 26-31)

Razumevanje drugih oseb, pozitivni socialni odnosi

Socialna
izključenost
(vprašanja 20-25)

Stigma, občutek zapuščenosti

Omejitve
(vprašanja 7-12)

Funkcionalne omejitve, zaznavano zdravstveno stanje,
motnje spanja

Zdravljenje
(vprašanja 32-37)

zaznavanja vpliva jemanja zdravil, prejemanje injekcij,
aplikacija insulina, …

1.13 Vprašalniki PedsQL
Generični prašalnik PedsQL-GCS (angl. Pediatric Quality of Life Inventory 4.0
Generic Core Scales) je po svoji strukturi in namembnosti zelo podoben DCGM-37
in prav tako ocenjuje HRQoL (63). Splošne oblike vprašalnika so že na voljo v
slovenskem jeziku v različicah za otroke (starost 8-12 let), najstnike (13-18 let) in v
posrednih različicah za skrbnike obeh skupin. Vprašalnik sestoji iz 23 vprašanj, ki
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zajemajo področje čustvenega (5 vprašanj), fizičnega (8 vprašanj), socialnega (5
vprašanj) in šolskega delovanja (5 vprašanj). Enako kot pri DISABKIDS vprašalnikih
so odgovori razvrščeni v pet stopenjsko Likertovo lestvico in enako je rezultat
HRQoL podan z vrednostjo od 0 do 100, kjer višje vrednosti predstavljajo boljšo
HRQoL. Originalna različica vprašalnika se je izkazala z dobrimi psihometričnimi
lastnostmi (42, 63). Kot temeljni vprašalnik za našo raziskavo se nam je PedsQLGCS v primerjavi z DISABKIDS vprašalnikom zdel manj primeren, ker slabše
ocenjuje samo HRQoL in se bolj osredotoča na telesne funkcije, ker ni na voljo v za
posamezna stanja prilagojenih različicah, in ker nima usklajenega vprašalnika za
primerjalno oceno QoL zdrave populacije otrok (60). Vprašalniki, ki so bili uporabljeni
v naši raziskavi so v prilogi 9.8.

1.14 HRQoL slovenskih otrok s CP in QoL otrok v Sloveniji
V Sloveniji do sedaj še ni bilo opravljene raziskave, ki bi ocenjevala HRQoL otrok s
CP. Posledično tudi niso bili opredeljeni dejavniki, ki so povezani z nižjo ali višjo
oceno HRQoL. Tovrstne podatke je pomebno pridobiti za načrtovanje strategij
zdravljenja in multidisciplinarnih obravnav tekom odraščanja otrok s CP. Ker je
HRQoL zelo subjektiven konstrukt, smo se odločili, da bomo v ocenjevalni vzorec
vključili tako otroke kot mladostnike, saj podatki iz tujine nakazujejo, da se v
nastniških letih HRQoL lahko poslabša na račun novih življenskih prioritet (68). Cilj
celotne obravnave otrok s CP pa je v končni fazi izboljšanje njihove HRQoL.
Na področju ocen zadovoljstva v življenju in kakovosti življenja otrok in mladostnikov
v splošni slovenski populaciji je bilo do sedaj opravljenih največ raziskav s strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V sklopu celovite analize neenakosti v
zdravju in z zdravjem povezanih vedenj slovenskih mladostnikov je bila leta 2010 na
vzorcu 5338 slovenskih otrok, starih 11, 13 in 15 let, opravljena razikava QoL z
uporabo kratke verzije vprašalnika KIDSCREEN-10 (69). Na podlagi rezultatov so bili
udeleženci raziskave razdeljeni v tri skupine: udeleženci z nizko z zdravjem
povezano kakovost življenja (nizek rezultat) so predstavljali 33,3 % celotnega vzorca,
tisti s povprečno z zdravjem povezano kakovost življenja (povprečen rezultat) 41,1
% in tisti z visoko z zdravjem povezano kakovost življenja (visok rezultat) 25,6%.
Ugotovili so statistično značilne razlike v ocenah QoL med spoloma: več dečkov kot
deklic je izkazovalo visoko QoL in hkrati pa več deklic kot dečkov nizko (p < 0,001;
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n=5344). Ocene QoL so se statistično značilno razlikovale v različnih starostnih
skupinah: s starostjo se je večal odstotek tistih, z izkazano nizko QoL in hkrati
upadal delež tistih z visoko (p < 0,001). Dejavniki, ki so bili povezani s slabšimi
ocenami HRQoL so bili nižji socialno-ekonomski položaj družine, slabša finančna
blaginja družine in manjše število prijateljev.
Leta 2014 je bila prav tako v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje
zaključena mednarodna raziskava HBSC (angl. Health Behavior in Schol-Aged
Children) o z zdravjem povezanih vedenjih v šolskem obdobju med mladostniki v
Sloveniji (70). Raziskava je bila serijsko izvajana vsaka 4 leta in ob vsakem testiranju
zajela primerljivo število mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let. Potekala je v obliki
anketiranja s standardiziranim mednarodnim vprašalnikom, del katerega se je
nanašal tudi na zadovoljstvo v življenju. Otroci zadovoljni z življenjem so na lestvici
od 0 do 10 ("10 označuje najboljše možno življenje zate, 0 pa najslabše možno
življenje zate") označili odgovor več kot 6. Odstotek mladostnikov, zadovoljnih z
življenjem, se je gibal med 86,0 % v letu 2002 in 87,8 % v letu 2014. Prepoznan je
bil statistično pomemben trend naraščanja zadovoljstva v življenju (p = 0,004).

25

2 NAMEN IN HIPOTEZE
2.1 Namen
Naš namen je bil v prvi vrsti zbrati, dopolniti in analizirati obstoječe podatke v SRCP
in jih uvrstiti v širšo epidemiološko sliko otrok s CP v evropskem prostoru.
V drugem delu raziskave smo želeli pridobiti vpogled v HRQoL pri skupini slovenskih
otrok s CP in najti morebitne povezave z njihovimi demografskimi in kliničnimi
podatki ter prepoznati dejavnike, ki so negativno povezani z njo. Le s poznavanjem
in upoštevanjem teh dejavnikov se lahko načrtuje optimalna obravnava otrok s CP.

2.2 Hipoteze
1. Skupina slovenskih otrok s CP se glede na vzroke nastanka bolezni, oblike bolezni
in stopnje okvar ne razlikuje od otrok s CP v drugih evropskih državah.
2. Z zdravjem povezana kakovost življenja je povezana s stopnjo motorične okvare.
3. Z zdravjem povezana kakovost življenja je povezana s sopojavnostjo epilepsije.
4. Slovenska različica vprašalnika DISABKIDS je veljavna in primerna za oceno z
zdravjem povezane kakovosti življenja slovenskih otrok s CP.
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3 PREISKOVANCI IN METODE
3.1 Zasnova raziskave
Prvi del raziskave je obsegal:
• prenovitev in dopolnitev SRCP z novimi poglavji
• oblikovanje novega obrazca za razvojne pediatre za pridobivanje podatkov o
otrocih s CP
• vpis na novo pridobljenih podatkov v register
• analiza zbranih podatkov in opis slovenskega vzorca otrok s CP
• primerjava naših podatkov s podatki iz evropske baze podatkov SCPE
Drugi del je potekal v obliki presečne raziskave, ki jo je odobrila Komisija Republike
Slovenije za medicinsko etiko (št. 122/05/13).
Vsi sodelujoči skrbniki so po ustnem in pisnem pojasnilu podpisali pristanek za
sodelovanje v raziskavi.
Oba dela raziskave sta natančeneje opisana v poglavju o metodah dela.
Časnovni potek raziskave
Zbiranje podatkov o otrocih s CP in njihov vpis v SRCP sta potekala od aprila 2013
do novembra 2014.
Analiza podatkov iz SRCP in njihova primerjava z evropskimi podatki je bila
opravljena na vzorcu otrok s CP, ki jih je SRCP vseboval novembra 2014.
Julija 2014 je bil iz SRCP naključno izbran vzorec otrok, ki so sodelovali v drugem
delu raziskave.
Pridobivanje ocen HRQoL je potekalo od julija 2014 do decembra 2014.
Vprašalniki o HRQoL so bili ovrednoteni in natančneje predstavljeni v letu 2015.

3.2 Preiskovanci
Preiskava je bila opravljena na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in
razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
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V prvem delu so bili zbrani in analizirani podatki iz SRCP, ki so zajemali 372 otrok s
CP, rojenih med leti 1998 in 2009. Spremljani parametri so natančneje opisani v
poglavju o metodah dela.
Cilj presečne raziskave je bil pridobiti ocene o HRQoL otrok s CP. Med otroci, ki so
bili vpisani v SRCP in stari 8-16 let, jih je bilo 150 naključno izbranih za sodelovanje
v raziskavi. Vprašalnike so v izpolnjevanje dobile družine, ki so soglašale s
sodelovanjem. Otroci z ocenjenim inteligenčnim kvocientnom > 70 so bili opredeljeni
kot umsko normalno razviti in zmožni sami odgovarjati na različico vprašalnika za
preiskovance. V skupini otrok z umsko manjrazvitostjo so vprašalnike izpolnili zgolj
njihovi skrbniki.

3.3 Metode in spremljani parametri
Analiza podatkov iz SRCP:
Naša raziskava se je pričela aprila 2013. SRCP smo najprej prenovili in dopolnili s
podatki, specifičnimi za slovensko organizacijo obravnave otrok s CP. Dodali smo
poglavja o zdravljenju in socialno ekonomskih okoiščinah, v katerih otrok živi,
dopolnjena pa so bila poglavja o klasifikaciji na podlagi slikovnih nevroloških
preiskav, pridruženih okvarah in motnjah. Sestavljen je bil nov obrazec za vnašanje
otrok v register, ki je bil poslan razvojnim pediatrom iz celotne Slovenije. Ti so bili
naprošeni, da nam pošljejo razpoložljive podatke otrok, rojenih do vključno leta
2005, ki do tedaj niso bili vpisani v SRCP. Obrazec, uporabljen za pridobivanje
podatkov je v prilogi 9.6.
Podatke smo nato vpisali v SRCP in jih, vključno z že obstoječimi, dopolnili s
podatki iz dokumentacije na Pediatrični kliniki pri tistih otrocih, ki so bili tam
obravnavani. Za vsakega otroka s CP so bili zbrani: demografski podatki, podatki o
nosečnosti, rojstvu in zgodnjem poporodnem poteku, podatki o oblikah CP, stopnjah
okvare in ocenah telesnih funkcij, izvidi slikovnih nevroloških preiskav, podatki o
epilepsiji in pridruženih motnjah, podatki o zdravljenju in socialno ekonomskih
značilnostih (obrazec v prilogi 9.6).
Podatki o otrocih so se vpisovali v SRCP vse do novembra 2014, ko je bila izvedena
podrobna analiza podatkov in primerjava s podatki otrok, vpisanimi v SCPE.
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Postopek vzorčenja sodelujočih v presečni raziskavi:
V drugem delu raziskave smo iz SRCP, ki je v času zajema vzorca (julij 2014)
vseboval podatke 363 otrok, starih med 8 in 16 let iz celotne Slovenije, naključno
izbrali 150 otrok s CP, starih med 8 in 16 let. Za to smo uporabili spletni generator
naključnih števil programa GraphPad Software (www.graphpad.com/quickcalcs/
randmenu).
V času raziskave, je bilo med izbranimi priskovanci 147 še živečih. S pomočjo
slovenskih razvojnih ambulant, preko katerih so bili vpisani v register, smo pridobili
kontaktne podatke (naslov in/ali telefonska številka) 122 družin. Za 25 otrok ti
podatki niso bili dosegljivi, saj v zadnjih letih niso bili več vodeni v omenjenih
ambulantah.
Staršem otrok z umsko manjrazvitostjo (opredeljen IQ < 70 ali nezmožnost
obiskovanja rednega šolskega programa) smo poslali pojasnilo o raziskavi s prošnjo
za sodelovanje, obveščen pristanek in vprašalnike (71). Ostale družine z umsko
normalno razvitimi otroci smo kontaktirali preko telefona in jih povabili na kognitivni
intervju. Kljub temu, da smo se skušali prilagoditi njihovim obveznostim v bližini
Pediatrične klinike v Ljubljani, se večina ni bila pripravljena zglasiti na intervju.
V naslednjem koraku smo telefonsko kontaktirali vse družine otrok in jim ustno
pojasnili vsebino in namen raziskave. Tisti, ki so s preiskavo soglašali, so prejeli
natančna ustna navodila za izpolnjevanje vprašalnikov. Poslana so jim bila pisna
navodila za izpolnjevanje, obveščen pristanek in vprašalniki o HRQoL s prošnjo, da
izpolnjene vrnejo v vnaprej opremljeni priloženi kuverti.
Na ta način smo dobili vrnjenih skupno 62 od 122 vprašalnikov: 33 s strani staršev
otrok z umsko manjrazvitostjo (različice za skrbnike) in 29 s strani staršev in njihovih
otrok (različice za otroke in za skrbnike).
V tretjem koraku smo ponovno kontaktirali vse, ki so že soglašali s sodelovanjem,
vendar po prvem pošiljanju vprašalnika niso vrnili.
Na koncu je v raziskavi sodelovalo 91 skrbnikov (43 otrok, starih 6-12 let in 48
najstnikov, starih 13-16 let) in 48 otrok brez umske manjrazvitosti (26 otrok in 22
najstnikov). Skupno jih je 19 zavrnilo sodelovanje, 12 pa ni vrnilo izpolnjenih
vprašalnikov kljub ustnemu pristanku na sodelovanje. Celoten potek vzorčenja in
pridobivanja rezultatov je prikazan na Sliki 1.
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Slika 1. Postopek vzorčenja skupine za presečno raziskavo (UM = umska
manjrazvitost)
Vprašalniki DISABKIDS:
Glavno orodje za oceno HRQoL je bil vprašalnik DISABKIDS: dolga različica
kroničnega splošnega vprašalnika DCGM-37 s 37 vprašanji. V vseh DISABKIDS
vprašalnikih so odgovori podani v obliki ordinalne merske Likertove lestvice z
vrednostmi od 1 do 5, kjer ena stran lestvice predstavlja odgovor "nikoli", druga pa
"ves čas". Najnižji seštevek točk je ob vseh odgovorjenih vprašanjih 37, najvišji pa
185. Za lažjo interpretacijo in primerjavo z referenčnimi vrednostmi so absolutni
seštevki točk preko večkratnika 0,67 pretvorjeni v lestvico 0 do 100, kjer je 37
absolutnih točk enako 0 na pretvorjeni lestvici in 185 enako 100. Višje vrednosti
predstavljajo boljšo HRQoL. Na opisan način so bile ovrednotene tako končna
ocena HRQoL kot ocene posameznih domen: npr. domena s 6 odgovorjenimi
vprašanji je imela možen točkovni razpon od 6 do 30, seštevki pa so bili nato
pretvorjeni v lestvico od 0 do 100 preko večkratnika 4,17.
V raziskavi smo dodatno uporabili različici DISABKIDS vprašalnikov, posebej
prilagojeni za otroke s CP, DCSM-CPM in za otroke z epilepsijo, DCSM-EM.
Vsi uporabljeni vprašalniki so namenjeni otrokom, starim 8-16 let. Na voljo so v
različici za samoocenjevanje in različici za ocenjevanje s strani skrbnikov.
Ker je bila to prva uporaba vprašalnikov v slovenskem jeziku, so bili najprej
prevedeni v slovenski jezik po standardiziranih navodilih DISABKIDS skupine, ki je
podala tudi končno oceno prevodov in odobrila njihovo uporabo (52, 72). V prvem
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koraku sta vprašalnike iz angleškega jezika vsak zase prevedla Jasna Oražem, dr.
med. in David Gosar, univ. dipl. psih. Oba prevoda smo uskladili v enotno različico,
ki jo je povratno prevedla v angleški jezik Dianne Marilyn Jones, dr. med. Prof. dr.
Monica Bullinger, dr. med., vodilna

v skupini DISABKIDS, je primerjala povratni

prevod z originalnim besedilom. Preko telefonske komunikacije smo uskladili
primernost slovenskega prevoda. Vprašalniki so bili nato predtestirani v kognitivnem
intervjuju s tremi otroci obeh spolov, starimi 8-12 let in tremi najstniki obeh spolov,
starimi 13-16 let ter s po dvema skrbnikoma iz vsake skupine, kjer smo prepoznali
nerazumljivo prevedena vprašanja in jih ustrezno prilagodili. Spremembe smo s
pojasnili predložili skupini DISABKIDS, ki je ocenila njihovo utemeljenost. Tako so
nastale končne različice vprašalnikov, namenjene uporabi v naši raziskavi.
Pri metodološki zasnovi raziskave, ki je hkrati služila kot validacijska raziskava, smo
natančno upoštevali navodila DISABKIDS skupine glede izvedbe (72). Zajemala naj
bi vsaj 100 preiskovancev, starih med 8 in 16 let s kroničnim zdravstvenim stanjem,
in njihovih skrbnikov. Imeti so morali različno socialno ekonomsko ozadje. Na
sodelovanje so morali pristati. Raziskava je morala potekati zaupno in biti odobrena
s strani etične komisije. Predlagano je bilo, da se jim prošnjo o sodelovanju pošlje
po pošti, samo izpolnjevanje pa naj bi potekalo osebno ali preko elektronske pošte.
Za zagotovitev standardiziranega vnosa in obdelave podatkov smo bili preskrbljeni z
ustrezno SPSS matrico. Rezultati naj bi vključevali:
• opis vzorca preiskovancev glede na demografske značilnosti in oceno
reprezentativnosti vzorca;
• izračun povprečnih ocen HRQoL s standardno deviacijo in navedbo manjkajočih
podatkov;
• izračun notranje skladnosti slovenske različice vprašalnika z uporabo koeficienta
Cronbach α;
• povezanost ocen HRQoL z različnimi dejavniki (spol, starost, socialno-ekonomske
okoliščine);
• primerjavo in oceno skladnosti vprašalnika DISABKIDS z drugim generičnim
vprašalnikom z uporabo Pearsonovega koeficienta r.
Kot primerjalni vprašalnik je bil v naši raziskavi uporabljen, v preteklosti v slovenski
jezik že preveden, vprašalnik PedsQL-GCS. Slovensko različico vprašalnika nam je
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skupaj z navodili za obdelavo podatkov in izračun HRQoL posredovala skupina, ki je
vprašalnike razvila (73).
Ocenjevalni sveženj za sodelujoče v raziskavi je zajemal: navodila za izpolnjevanje
vprašalnikov, DCGM-37, DSCM-CPM, DSCM-EM (v primeru pridružene epilepsije),
PedsQL in 5 dodatnih vprašanj o osebnem mnjenju o vprašalnikih. Vsi vprašalniki so
bili poslani v različicah za skrbnike in otroke. Vse našteto je v prilogah 9.6, 9.7, 9.8,
9.9 in 9.10.

3.4 Statistične metode
Podatki iz SRCP so bili analizirani z integrirano avtomatsko statistično analizo
programa REDCap. Uporabljene so bile zgolj deskriptivne statistične metode.
Intervali zaupanja (IZ) so bili izračunani po Clopper Pearsonovi formuli. Pri primerjavi
podatkov iz SRCP s podatki SCPE je bil uporabljen Chi2 test programa Stata 12.0
(Stata Corp.).
Vrednost p < 0.05 smo šteli za statistično značilno. Vse p vrednosti so bile
popravljene za večkratne primerjave z Bonferroni-Holmovo metodo. Odvisne
spremenljivke smo predstavili s številom in deležem v odstotkih, navedli smo 95%
IZ. Številske spremenljivke smo predstavili s povprečno vrednostjo in standardnim
odklonom (angl. standard devition, SD).
Vzorec otrok za oceno HRQoL je bil naključno izbran iz SRCP s pomočjo spletnega
generatorja naključnih števil programa GraphPad Software (74). Izpolnjeni
vprašalniki so bili ovrednoteni po navodilih DISABKIDS skupine, postopek je
natančno razložen v poglavju o metodah dela (52). Rezultat posamezne domene je
bil veljaven, če je bilo izpolnjenih vsaj 80 % vprašanj. Posebej so bile ovrednotene
domene vprašalnikov in končne skupne ocene kot seštevek točk vseh odgovorov.
Dobljene absolutne vrednosti so bile po zgoraj opisanem postopku pretvorjene v
skalo 0-100. Končne pretvorjene ocene, ki predstavljajo oceno HRQoL, so
predstavljene s povprečno vrednostjo in standardnim odklonom. Izračunan je bil
odstotek manjkajočih odgovorov in prepoznana so bila vprašanja, na katere je bilo
težko odgovoriti.
Povezanost različnih dejavnikov z ocenami posameznih domen in s končno oceno
HRQoL je bila preverjena s t-testom za neodvisne vzorce. Povezanost teže
motorične okvare po lestvici GMFCS s končno oceno HRQoL je bila testirana s
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testom ANOVA (angl. Analysis of variance). Z modelom multiple linearne regresije
smo testirali povezanost različnih spremenljivk s HRQoL. Neodvisne spremenljivke
smo v model multiple linearne regresije vključili z metodo “backward”.
Multikolinearnost smo izključevali s faktorjem inflacije variance. Če je bila vrednost
manjša od 10, smo zaključili, da kolinearnosti ni.
Razlike med odgovori preiskovancev različnih starostnih skupin, med odgovori
skrbnikov preiskovancev iz različnih starostnih skupin ter preiskovancev in njihovih
skrbnikov so izražene s povprečno razliko in 95 % intervalom zaupanja (IZ).
Ocene posameznih domen in končne ocene vprašalnikov smo primerjali med seboj
z izračunom koeficienta Pearson’s Product Moment Correlation (Pearson's r) in
koeficienta ICC (angl. Interclass Correlation Coeﬃcient). Skladnost razlik v odgovorih
smo analizirali s t-testom za en vzorec in predstavili z Bland-Altmanovim grafom.
Na enak način smo preverili povezanost med ocenami posameznih domen
splošnega vprašalnika DISABKIDS in ocenami že veljavne slovenske različice
PedsQL-GCS ter preverili konvergentno veljavnost obeh različic generičnega
vprašalnika.
Za izračun notranje skladnosti vprašalnikov DISABKIDS smo uporabili koeficient
notranje skladnosti Cronbach α. S komponentnimi analizami smo preverili
konstruktno veljavnost slovenskih prevodov.
Podatki so bili obdelani s programom SPSS 20.0 (Statistical Package for Social
Sciences, IBM Corp, ZDA).
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4 IZSLEDKI
4.1 Analiza podatkov iz SRCP
4.1.1 Podatki o otrocih:
Pred pričetkom naše raziskave je bilo v SRCP vpisanih 260 otrok. Po prenovitvi
registra in pošiljanju novih obrazcev v razvojne ambulante smo dodatno pridobili
podatke še 112. otrok. Skupno je register v času analize podatkov, novembra 2014,
vseboval podatke za 372 otrok in najstnikov s CP.
Tabela 2 prikazuje izračunano prevalenco CP glede na število živorojenih otrok v
istem letu. V registru je bilo vpisanih tudi 42 otrok, rojenih izven navedenega
obdobja.
Tabela 2. izračunana prevalenca CP glede na število živorojenih otrok za leta
1999-2005. Vir podatkov: SRCP in Statistični urad slovenije
LETO ROJSTVA

ŠTEVILO VPISOV V
REGISTER

ŠTEVILO
ŽIVOROJENIH OTROK

PREVALENCA
n / 1000 (95% IZ)

1999

54

17533

3,1 (2,3 - 4,0)

2000

54

18180

3,0 (2,2 - 3,8)

2001

52

17477

3,0 (2,2 - 3,9)

2002

44

17501

2,5 (1,8 - 3,4)

2003

36

17321

2,1 (1,5 - 2,9)

2004

50

17961

2,8 (2,1 - 3,7)

2005

40

18157

2,20 (1,6 - 3,0)

Med 372 vpisanimi je bilo 210 (56,5 %, 95% IZ 51,2 - 61,6 %) dečkov. Povprečna
starost otrok je bila 11 let in 6 mesecev. V času analize je bilo živih 367 (98,7 %)
otrok, 5 (1,3 %) jih je umrlo.
4.1.2 Podatki o cerebralni paralizi:
337 otrok (90,6 %, 95% IZ 87,2 - 93,4 %) je imelo spastično obliko CP, ki je bila pri
242 (71,8 %, 95% IZ 66,7 - 76,6 %) obojestranska. Ostale oblike so se pojavljale
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bistveno redkeje (Slika 2). Diskinetična oblika je bila prisotna pri 30 otrocih (8,1 %,
95% IZ 5,5 - 11,3 %), distonična pri 17 (4,6%, 95% IZ 2,7 - 7,2 %) in horeoatetotična pri 2 (0,5%, 95% IZ 0,1 - 1,9 %). Pretežno z ataksijo se je kazala CP pri 5
(1,3 %, 95% IZ 0,4 - 3,1 %) otrocih.

Slika 2. Razdelitev otrok s cerebralno paralizo v SRCP glede na tip CP
Po lestvici GMFCS (razvrstitev glede na grobe motorične funkcije) je imelo 150 otrok
(40,8 %, 95% IZ 35,7 - 46,0 %) najblažjo obliko (stopnja I), najtežjo obliko (stopnja V)
pa 63 (17,1 %, 95% CI 13,4 - 21,4 %) otrok (slika 3). Zelo podobno so bili otroci
porazdeljeni glede na funkcijo fine motorike rok (BFMF) (slika 3, tabela 3). Rezultati
lestvic za oceno govora, komunikacije in disfagije so bili v času analize podatkov še
v procesu zbiranja in vpisovanja v register, zato njihov komentar na tem mestu ni
možen.
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Slika 3. Razdelitev CP glede na oceno funkcije grobe motorike (GMFCS) in funkcijo
fine motorike rok (BFMF)
Tabela 3. Razdelitev CP glede na oceno funkcije grobe motorike (GMFCS) in funkcijo
fine motorike rok (BFMF)
Stopnja

GMFCS

BFMF

število otrok (odstotek, 95% IZ)

število otrok (odstotek, 95% IZ)

I

150 (40,8 %, 35,7 - 46,0 %)

165 (46,7 % , 41,4 - 52,1 %)

II

70 (19 %, 15,1 - 23,4 %)

86 (24,4 %, 20,0 - 29,2 %)

III

30 (8,2 %, 5,6 - 11,4 %)

23 (6,5 %, 4,2 - 9,6 %)

IV

55 (14,9 % , 11,5 - 19,0 %)

33 (9,3 %, 6,5 - 12,9 %)

V

63 (17,1 %, 13,4 - 21,4 %)

46 (13,0 %, 9,7 - 17,0 %)

4

19

manjkajoči
podatki

4.1.3 Podatki o nosečnosti, porodu in poporodnem poteku:
Povprečna starost mater ob rojstvu je bila 28,5 let (SD 5,5, najmanj 15 in največ 50).
Sto osemindevetdeset (53,2 %, 95 % IZ 48,0 - 58,4 %) je bilo prvorodk, v 106
primerih (28,5 %, 95 % IZ 24,0 - 33,4 %) je šlo za drugo in v 54 primerih (14,5 %, 95
% IZ 11,1 - 18,5 %) za najmanj tretjo nosečnost.
Dvesto petindvajset otrok (60,5 %, 95 % IZ 55,3 - 65,5 %) je bilo porojenih
vaginalno, pri 94 (25,3 %, 95 % IZ 20,9 - 30,0 %) je bil med porodom napravljen
urgentni carski rez, pri 36 primerih (9,7 %, 95 % IZ 6,9 - 13,1 %) pa je bil carski rez
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elektiven (slika 4). Enojčkov je bilo 294 (79,0 %, 95 % IZ 74,5 - 83,1 %), 60 (16,2 %,
95% IZ 12,5 - 20,3 %) otrok je bilo plod dvo- ali večplodne nosečnosti.
Povprečno so bili otroci rojeni ob gestacijski starosti dopolnjenih 33,9 tednov (SD
5,1, najmanj 22 do največ 42) in ob porodu povprečno težki 2.214 g (SD 1008,
najmanj 440 g do največ 4860 g).
Ocena vitalnosti ploda po Apgarjevi pet minut po rojstvu je bila znana za 326 (87,6
%, 95 % IZ 83,9 - 90,8 %) otrok. Pri 136 (41,7 %, 95 % IZ 36,3 - 47,3 %) je bila
manjša ali enaka 7, kar je posredni znak slabše preskrbe tkiv s kisikom (hipoksija) in
neugoden napovedni dejavnik (slika 4).
Za 342 otrok smo imeli podatke o dejavnikih tveganja v nosečnosti. Pri 206 otrocih
(60,2 %, 95 % IZ 54,8 - 65,5 %) je bil v nosečnosti ugotovljen vsaj en dejavnik
tveganja, prav tako so bili pri 191 od 351 otrok (54,4 %, 95 % IZ 49,0 - 59,7 % )
prisotni zapleti v prvem mesecu življenja, kot so dihalna stiska, bronhopulmonalna
dislplazija, huda okužba, možganska krvavitev, konvulzije …. Napovedni dejavniki
tveganja za kasnejšo postavitev diagnoze CP so grafično prikazani na sliki 5.

Ocena po Apgarjevi po 5 min

1
2
3
4
5
6
7
0

13

25

38

50

Število otrok

Slika 4. Ocene po Apgarjevi za 136 otrok, ocenjenih z vrednostjo < ali = 7
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Dvesto petdeset otrok (67,2 %, 95 % IZ 62,2 - 72 %) je po rojstvu potrebovalo
hospitalizacijo v enoti intenzivne neonatalne nege in terapije, od teh jih je bilo 176
(70,4 %, 95 % IZ 64,3 - 76,0 %) intubiranih in umetno ventiliranih več kot 72 ur. Pri
63 (16,9 %, 95 % IZ 13,3 - 21,1 %) novorojenčkih so se v prvih 72 urah pojavile
konvulzije, 191 (51,3 %, 95 % IZ 46,1 - 56,5 %) novorojenčkov je imelo druge
zaplete v 1. mesecu življenja. Pri 15 otrocih (4,0 %) je okvara, ki je privedla do
klinične silike CP, nastala po neonatalnem obdobju.

Nedonošenost / prenošenost
Hipoksija (drugi Apgar ≤ 7
Nenormalni nevrološki znaki
Hiperbilirubinemija
Cianotični / apnoični napadi
Huda okužba novorojenčka
Konvulzije
Zavrta intrauterina rast
Težave pri sesanju / požiranju
Pozitivna družinska anamneza
Prehodna presnovna motnja
Ogroženost v nosečnosti (npr. CMV)
Drugi dejavniki tveganja
Niso znani
0

55

110

165

220

Število otrok

Slika 5. Napovedni dejavniki za razvoj CP
4.1.4 Slikovne preiskave:
Pri 282 (75,8 %, 95 % IZ 71,1 - 80,1 %) otrocih je bila opravljena vsaj ena slikovna
nevrološka preiskava: 109 (38,7 %, 95 % IZ 32,9 - 44,6 %) otrok je opravilo
magnetno resonančno slikanje (MRS) osrednjega živčevja (le eden v neonatalnem
obdobju), pri 172 (61,0 %, 95 % IZ 55,0 - 66,7 %) otrocih je bil v prvih tednih
življenja opravljen ultrazvok glave (UZ). Obe preiskavi sta pri večini otrok pokazali
okvaro pretežno bele možganovine (periventrikularna levkomalacija), kar je skladno z
visokim odstotkom otrok s spastično obliko CP. Pri približno polovici primerov so
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bile prikazane okvare obojestranske (MRS 56 %, UZ 40,7 %). Razvrščanje
preiskovancev glede na izvid slikovne nevrološke diagnostike prikazuje tabela 4.
Štiriinpetdeset (14,5 %, 95 % IZ 11,1 - 18,5 %) otrok je imelo ugotovljeno
možgansko malformacijo, 43 (11,6 %, 95 % IZ 8,5 - 15,3 %) pa pridružene prirojene
nepravilnosti izven možgan. Pri 18 (4,8 %, 95 % IZ 2,9 - 7,5 %) otrocih je bil
opredeljen sindrom ali genetska motnja.

Tabela 4. Razvrščanje preiskovancev glede na izvid slikovne nevrološke
diagnostike; MRS = magnetnoresonančno slikanje, UZ = ultrazvok
Klasifikacija slikovnega izvida

UZ glave

MRS glave

n (%; 95 % IZ)

n = 172

n = 109

3 (1,7; 0,4 - 5,0 %)

16 (14,7; 8,6 - 22,7 %)

A NAPAKE V RAZVOJU

B PRETEŽNO OKVARA BELE MOŽGANOVINE 68 (39,5; 32,2 - 47,3 %)

55 (50,5; 40,7 - 60,2 %)

C PRETEŽNO OKVARA SIVE MOŽGANOVINE

10 (5,8; 2,8 - 10,4 %)

7 (6,4; 2,6 - 12,8 %)

D RAZNE SPREMEMBE

29 (16,9; 11,6 - 23,3 %)

12 (11,0; 5,8 - 18,4 %)

E NORMALEN IZVID

13 (7,6; 4,1 - 12,6 %)

5 (4,6; 1,5 - 10,4 %)

Z NEZNANO

49 (28,5; 21,9 - 35,9 %)

14 (12,8; 7,2 - 20,6 %)

4.1.5 Pridružene okvare:
Stopetindvajset (33,6 %, 95 % IZ 28,8 - 38,7 %) otrok iz SRCP je imelo pridruženo
epilepsijo. Devetinšestdeset (18,5 %, 95 % IZ 14,7 - 22,9 %) otrok je imelo
konvulzije v neonatalnem obdobju. Pri 35 (28,0 %, 95 % IZ 20,3 - 36,7 %) je bila
epilepsija ugotovljena v prvem letu življenja. Oblike napadov prikazuje slika 6. Ob
vpisu v register je 101 (80,8 %, 95 % IZ 72,8 - 87,3 %) otrok še vedno prejemalo
protiepileptična zdravila. Najpogosteje uporabljena zdravila so bila fenobarbital,
valproična kislina in levetiracetam. Ob vpisu v register je bilo 43 (34,4 %, 95 % IZ
26,1 - 43,4 %) otrok več kot dve leti brez napadov.
Pri 244 (65,6 %, 95 % IZ 60,5 - 70,4 %) so bile pridružene druge okvare: govornojezikovne motnje, vedenjske motnje, motnje hranjenja in druge bolezni (slika 7).
Motnje vida je imelo 159 otrok (42,7 %, 95 % IZ 37,7 - 47,9 %). Devetindvajset (7,8
%,95 % IZ 5,3 - 11,0 %) otrok je imelo ugotovljen okvarjen sluh, pri 13 (44,8 %, 95
39

% IZ 26,4 - 64,3 %) je bila okvara sluha ocenjena kot huda (slušni prag pod 70 dB
na boljšem ušesu). 186 otrok (50,0 %, 95 % IZ 44,8 - 55,2 %) je bilo normalno
umsko razvitih (IQ > 70), hujšo umsko manjrazvitost (IQ < 50) je imelo 114 otrok
(28,7 %, 95 % IZ 26,0 - 35,6 %). Le pri 55 otrocih (14,8 %, 95 % IZ 11,3 - 18,8 %)
so bili na voljo podatki o opravljenem IQ testiranju, pri ostalih je bila ocena umske
razvitosti klinična. Sedemindvajset (7,3 %, 95 % IZ 4,8 - 10,4 %) otrok je imelo
opravljeno meritev kostne gostote, 25 (6,7 %, 95 % IZ 4,4 - 9,8 %) se jih je do vpisa
v register zdravilo zaradi osteoporoze.
50

40

Število otrok

41
30

35
32
26

20

10
4

12

Ni znano

Neopredeljeni

Opredeljen epileptični sindrom

Kompleksni parcialni

Preprosti parcialni

Generalizirani konvulzivni

0

Slika 6. Število otrok s CP s posamezno obliko epileptičnih napadov
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Slika 7. Pridružene okvare: huda okvara vida = vidna ostrina < 1/10 obojestransko; huda okvara
sluha = slušni prag pod 70 dB na boljšem ušesu

4.1.6 Terapevtske obravnave
Tristo šestinšestdeset otrok (98,4 %, 95 % IZ 96,5 - 99,4 %) je bilo vključenih v
razvojno-nevrološko obravnavo. Podatki o času vključitve v obravnavo so dostopni
za 337 otrok. V prvih treh mesecih starosti se je vključilo 123 otrok (36,5 %, 95 % IZ
31,3 - 41,9 %) in 132 (39,2 %, 95 % IZ 33,9 - 44,6 %) med 3. in 6. mesecem
starosti. Po prvem letu starosti je razvojno ambulanto prvič obiskalo 11,9 % otrok
(95 % IZ 8,6 - 15,8 %) (slika 8). Ostali podatki o zdravljenju otrok s CP so
pomanjkljivi, saj so se pričeli vpisovati v register šele nedavno. Enako velja za
podatke o socialno-ekonomskih razmerah v družinah otrok, vpisanih v SRCP.
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Slika 8. Vključitev otrok v razvojno-nevrološko obravnavo glede na njihovo starost;
mes = mesecev

4.2 Primerjava podatkov iz SRCP s podatki SCPE
Podatki otrok s CP se iz držav, vključenih v SCPE, enkrat letno (praviloma aprila ali
maja) sporočajo v evropski register. V času analize (november 2014) je SCPE
vseboval podatke 6604 otrok iz 17 evropskih držav, vključno iz Slovenije. Slovenskih
otrok je bilo 337 in so predstavljali 5,1 % (95 % IZ 4,6 - 5,7 %) vseh vpisanih otrok.
Primerjava slovenskih otrok in otrok iz ostalih evropskih držav, vključenih v SCPE, je
prikazana v tabeli 5. Statistično značilna razlika med skupinama otrok je bila
ugotovljena v kategorijah, ki se nanašajo na perinatalne podatke in oceno klinične
slike CP glede na razdelitev po lestvici za oceno fine motorike rok (lestvica BFMF).
Podoben delež otrok je imel ugotovljeno sočasno prirojeno anomalijo ali opredeljen
sindrom.
Razlike so bile prisotne tudi na področju slikovnih nevroloških raziskav, ki so bile pri
nas v obdobju novorojenčka večkrat izvedene. V primerjavi z 575 (9,1%) otrok v
SCPE vzorcu je imelo 64 (18,9 %) slovenskih otrok opravljen ultrazvok glave v
obdobju novorojenčka (razlika 9,8%, 95% IZ 5,9 - 14,4, p < 0,001). MRS glave je v
SRCP opravilo 69 (20,5 %) otrok, v primerjavi z 1817 (28,9 %) otroci v SCPE (p =
0,001).
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Tabela 5. Primerjava slovenskih otrok in otrok iz ostalih evropskih držav. Primerjalni
vzorec upošteva manjkajoče podatke v obeh skupinah preiskovancev; polja z
lastnostmi, v katerih se otroci med seboj statistično značilno razlikujejo, so označena
s sivo bravo. CP = cerebralna paraliza, GMFCS = lestvica za oceno funkcije grobe motorike, BFMF
= lestvica za oceno funkcijo fine motorike rok, huda umska manjrazvitost = IQ < 50; huda okvara vida
= vidna ostrina < 1/10 obojestransko; huda okvara sluha = slušni prag pod 70 dB na boljšem ušesu,
NEIT: enota intenzivne terapije novorojenčkov; MRS = magnetno resonančno slikanje; UZ = ultrazvok

Primerjalni
vzorec

SRCP

SCPE

(n SRCP / n
SCPE)
SPOL

moški

razlika

popravljeni p

SCPE/SRCP

(Holm-

(%; 95% IZ)

Bonferroni)

1.0

55,8 %

57,8 %

2,0; -3,3 - 7,5

> 2500 g

39,0 %

56,6 %

17,6; 12,0 - 22,9

TEŽA

1500 - 2500 g

30,3 %

21,8 %

8,5; 3,6 - 13,8

(323/5571)

< 1500 g

30,6 %

21,5 %

9,1; 4,2-14,5

> 37 tednov

40,9 %

56,7 %

15,8; 10,2 - 21,2

STAROST

32-36 tednov

24,1 %

17,6 %

6,5; 2,1 - 11,6

(323/5655)

< 32 tednov

35,0 %

25,7 %

9,3; 4,1 - 14,7

14,9 %

11,8 %

3,1; -0,5 - 7,6

spastična

90,8 %

87,9 %

2,9; -0,8 - 5,7

diskinetična

7,7 %

8,0 %

0,4; -3,1 - 2,9

ataksična

1,5 %

4,1 %

2,6; 0,5 - 3,6

I

39,0 %

39,3 %

0,4; -5,1 - 5,6

II

19,3 %

18,5 %

0,9; -3,2 - 5,6

III

8,5 %

8,2 %

0,3; -2,4 - 3,8

IV

17,2 %

12,8 %

4,5; 0,7 - 9,0

V

16,0 %

21,2 %

5,2; 0,8 - 8,9

I

44,4 %

35,3 %

9,1; 3,5 - 14,8

(337/6267)
PORODNA

GESTACIJSKA

MULTIPLA
NOSEČNOST
(309/5701)
OBLIKA CP
(327/6041)

GMFCS
(331/5567)

dvojčki
/ trojčki

43

< 0,001

< 0,001

0,498

0,384

0,427

Primerjalni
vzorec

SRCP

SCPE

(n SRCP / n

razlika

popravljeni p

SCPE/SRCP

(Holm-

(%; 95% IZ)

Bonferroni)

SCPE)
BFMF
(320/3675)

II

27,2 %

27,0 %

1,9; -4,6 - 5,5

III

6,6 %

10,3 %

3,8; 0,4 - 6,2

IV

10,3 %

10,0 %

0,2; -2,8 - 4,1

V

11,6 %

17,3 %

5,7; 1,6 - 9,1

da

32,3 %

33,5 %

1,1; -4,4 - 6,3

1,0

5,3 %

9,1 %

3,8; 0,8 - 5,9

0,144

3,9 %

2,3 %

1,5; -0,1 - 4,2

0,375

0,018

HUDA UMSKA
MANJRAZVITOST
(309/5132)

HUDA OKVARA

da

VIDA
(337/6267)
HUDA OKVARA

da

SLUHA
(337/6267)
EPILEPSIJA

aktivna

27,0 %

27,0 %

0,1; -5,1 - 4,7

(326/5676)

v preteklosti

8,9 %

10,6 %

1,7; -2,0 - 4,5

da

81,7 %

89,2 %

7,5; 3,6 - 12,2

1,0

SLIKOVNE
PREISKAVE
SREDNJEGA

< 0,001

ŽIVČEVJA
(322/4776)

4.3 Presečna raziskava
4.3.1 Podatki o preiskovancih:
Od 122 povabljenih družin jih je bilo 91 pripravljenih sodelovati v raziskavi in izpolniti
različice vprašalnikov za skrbnike (stopnja odzivnosti 75 %).
Začetni vzorec je zajemal 60 družin umsko normalno razvitih otrok, zmožnih
izpolnjevanja vprašalnikov (inteligenčni kvocient > 70). Oseminštirideset otrok je bilo
pripravljenih izpolniti vprašalnike za samoporočanje HRQoL (stopnja odzivnosti 80
%).
Celoten postopek vzorčenja skupine je prikazan na sliki 1.
Devetnajst družin je zavrnilo sodelovanje z naslednjimi razlogi:
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- šestim skrbnikom se je zdelo to nepomembno; med njimi je ena skrbnica
izpostavila, da otroci potrebujejo konkretne stvari na osebnem nivoju, ne
vprašalnika
- tri skrbnike otrok z blago stopnjo motorične okvare, ki so se dojemali kot zdrave, je
skrbelo, da jih bodo izpolnjevanje vprašalnikov in razlage povezane s tem, preveč
vznemirile, saj "v resnici nimajo CP"
- trije skrbniki so sodelovanje zavrnili po pregledu vprašalnikov in kot razlog navajali
slab vpogled v doživljanje otrok s težjo stopnjo motorične okvare in umsko
manjrazvitostjo
- ena družina je navajala kot vzrok časovno stisko: težko najdejo čas, otrok rabi že
za šolo in druge stvari veliko pomoči
- ena družina je izhajala iz romskega okolja, starši niso bili opismeni
- pet skrbnikov ni želelo navesti pojasnila za nesodelovanje
Dvanajst družin ni vrnilo izpolnjenih vprašalnikov kljub temu, da so v telefonskem
pogovoru soglašali s sodelovanjem.
Povprečna starost preiskovancev je bila 12 let in 4 mesece (SD 2,02). Med njimi je
bilo 43 otrok (starostna skupina 8-12 let), povprečno starih 10 let in 6 mesecev (SD
1,2) in 48 najstnikov (starostna skupina 13-16 let), povprečno starih 14 let (SD 0,9).
Med vsemi preiskovanci je bilo 53 (58 %) dečkov in 38 (42 %) deklic.
Med 48 preiskovanci, ki so sami izpolnili vprašalnike je bilo 26 (54 %) otrok
povprečno starih 10 let in 8 mesecev (SD (1,1) in 22 (46 %) najstnikov, povprečno
starih 13 let in 11 mesecev (SD 0,8). Dečkov je bilo 23 (48 %) in deklic 25 (52 %).
Lastnosti vseh preiskovancev prikazuje tabela 6.
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Tabela 6. Podatki o preiskovancih; eno = enostranska oblika, IQ = inteligenčni kvocient
Vsi preiskovanci (vprašalniki za skrbnike)

Samoocenjeni preiskovanci

Otroci
(8-12 l)
n 43 (47,3 %)

Najstniki
(13-16 l)
n 48 (52,7 %)

Otroci
(8-12l)
n 26 (54,2 %)

Najstniki
(13-16 l)
n 22 (45,8 %)

26 (23,3 %)

27 (56,3 %)

53 (58,2 %)

13 (50,0 %)

10 (45,5 %)

23 (47,9 %)

35 (81,4 %)
uni 14 (33 %)

43 (89,6 %)
uni 11 (23 %)

78 (85,7 %)
uni 25 (27 %)

24 (92,3 %)
uni 13 (50 %)

22 (100 %)
uni 7 (32 %)

46 (95.8 %)
uni 20 (42
%)

7 (16,3 %)

4 (8,3 %)

11 (12,1 %)

2 (7,6 %)

/

2 (4,2 %)

/

1 (2,1 %)

1 (1,1 %)

/

/

/

1 (2,3 %)

/

1 (1,1 %)

/

/

/

-I

18 (41,9 %)

11 (22,9 %)

29 (31,9 %)

16 (61,5 %)

8 (36,4 %)

24 (50 %)

- II

10 (23,2 %)

10 (20,8 %)

20 (22,0 %)

7 (26,9 %)

7 (31,8 %)

14 (29,2 %)

- III

3 (7,0 %)

8 (16,7 %)

11 (12,1 %)

1 (3,8 %)

4 (18,2 %)

5 (10,4 %)

- IV

7 (16,3 %)

8 (16,7 %)

15 (16,5 %)

2 (7,7 %)

3 (13,6 %)

5 (10,4 %)

-V

5 (11,6 %)

11 (22,9 %)

16 (17,6 %)

/

/

/

> 70

25 (58,1 %)

21 (43,8 %)

48 (52,7 %)

26 (100 %)

22 (100 %)

48 (100 %)

50-70

7 (16,3 %)

10 (20,8 %)

15 (16,5 %)

/

/

/

20-50

7 (16,3 %)

11 (22,9 %)

18 (19,8 %)

/

/

/

< 20

4 (9,3 %)

6 (12,5 %)

10 (11,0 %)

/

/

/

Epilepsĳa

15 (34,9 %)

17 (35,4 %)

32 (35,2 %)

3 (11,5 %)

3 (13,6 %)

6 (12,5 %)

Motnje govora

19 (44,2 %)

22 (45,8 %)

41 (45,1 %)

7 (26,9 %)

6 (27,3 %)

13 (27,1 %)

Motnje pozornosti

14 (32,6 %)

11 (22,9 %)

25 (27,5 %)

10 (38,5 %)

5 (22,7 %)

15 (31,3 %)

Okvara vida - da

15 (34,9 %)

19 (39,6 %)

34 (37,4 %)

7 (26,9 %)

9 (40,9 %)

16 (33,3 %)

2 (4,7 %)

2 (4,2 %)

4 (4,4 %)

1 (3,8 %)

0

1 (2,1 %)

4 (9,3 %)

3 (6,3 %)

7 (7,7 %)

1 (3,8 %)

1 (4,5 %)

2 (4,2 %)

2 (4,7 %)

1 (2,1 %)

3 (3,3 %)

1 (3,8 %)

1 (4,5 %)

2 (4,2 %)

Prisotnost bolečine

7 (16,3 %)

14 (29,2 %)

21 (23,1 %)

2 (7,7 %)

5 (22,7 %)

7 (14,6 %)

Motnje spanja

8 (18,6 %)

12 (25,0 %)

20 (22,0 %)

2 (7,7 %)

1 (4,5 %)

3 (6,3 %)

Gastrostoma

1 (2,3 %)

/

1 (1,1 %)

/

/

/

Znižana kostna gostota

4 (9,3 %)

5 (10,4 %)

9 (10,0 %)

/

/

/

3,9 / osebo (min 1, max 11)

/

/

/

91 (100 %)

/

/

/

< 6 mes 65 (71 % ), <12 mes 77 (85 %)

/

/

/

Fizioterapĳa

69 (75,8 %)

/

/

/

Delovna terapĳa

48 (52,7 %)

/

/

/

Govorno-jezikovna terap.

31 (43,1 %)

/

/

/

Specialno pedagoška obr.

25 (27,5 %)

/

/

/

Spol:

M

CP klasifikacĳa:
- spastična
- diskinetična distonija
- disk. horeoatetoza
- ataksična
GMFCS:

IQ:

- huda
Okvara sluha - da
- huda

Terapevtske obravnave
Razvojna ambulanta
- starost ob vključitvi

Vsi
n 91
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Vsi
n 48

Vsi preiskovanci (vprašalniki za skrbnike)

Samoocenjeni preiskovanci

Otroci
(8-12 l)
n 43 (47,3 %)

Otroci
(8-12l)
n 26 (54,2 %)

Najstniki
(13-16 l)
n 22 (45,8 %)

Najstniki
(13-16 l)
n 48 (52,7 %)

Vsi
n 91

Vsi
n 48

Hipoterapĳa

20 (21,9 %)

/

/

/

Hidroterapĳa

17 (18,7 %)

/

/

/

Psihološka obravnava

11 (12,1 %)

/

/

/

Socialno-pedagoška obr.

9 (9,8 %)

/

/

/

Komplementarne metode

7 (7,7 %)

/

/

/

Ortopedska obravnava

3 (3,3 %)

/

/

/

Tiflopedagoška obravn.

2 (2,2 %)

/

/

/

Surdopedagoška obr.

2 (2,2 %)

/

/

/

Nezaposlenost:
- mati

13 (30,2 %)

20 (41,7 %)

33 (36,3 %)

7 (26,9 %)

6 (27,3 %)

13 (27,1 %)

- mati (skrajšan delovnik)

6 (14,0 %)

2 (4,2 %)

8 (8,8 %)

2 (7,7 %)

1 (4,5 %)

3 (6,3 %)

- oče

4 (9,3 %)

5 (10,4 %)

9 (9,9 %)

/

1 (4,5)

1 (2,1 %)

- oba

2 (4,7 %)

3 (6,3 %)

5 (5,5 %)

/

1 (4,5 %)

1 (2,1 %)

- nadomestilo za izgubljen
dohodek

8 (18,6 %)

20 (41,7 %)

28 (30,8 %)

1 (3,8 %)

5 (22,7 %)

6 (12,5 %)

- dodatek za nego otroka

25 (58,1 %)

36 (75,0 %)

61 (67,0 %)

10 (38,5 %)

11 (50,0 %)

21 (43,8 %)

Bivanje otroka - doma

41 (95,3 %)

45 (93,8 %)

86 (94,5 %)

26 (100 %)

22 (100 %)

48 (100 %)

- dnevni center

1 (2,3 %)

1 (2,1 %)

2 (2,2 %)

/

/

/

- 24h center

1 (2,3 %)

2 (4,2 %)

3 (3,3 %)

/

/

/

Šolanje: - redno

25 (58,1 %)

22 (45,8 %)

47 (51,6 %)

25 (96,2 %)

22 (100 %)

47 (97,9 %)

- prilagojen program

18 (41,9 %)

26 (54,2 %)

44 (48,4 %)

1 (3,8 %)

/

1 (2,1 %)

Finančna podpora

4.3.2 Rezultati vprašalnikov
Rezultati vprašalnikov o HRQoL, s pretvorjenimi absolutnimi vrednostmi v lestvico
od 0 do 100, so prikazani v tabeli 7. Posamezne domene vprašalnikov so
ovrednotene vsaka posebej. Posebej so prikazani tudi rezulati glede na starost
(najstniki in otroci).
Slike 9 - 12 prikazujejo grafično porazdelitev končnih rezultatov generičnih
vprašalnikov izpolnjenih s strani preiskovancev in skrbnikov.
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Tabela 7. Rezultati končnih ocen vprašalnikov o HRQoL, pretvorjeni v lestvico
od 0 do 100 in razčlenjeni po posameznih domenah (povprečna ocena (SD)).

VPRAŠALNIKI
ocene HRQoL

veljavni
odgovori
(n)

Samostojnost

(8-12 let)

ocena
povprečna (SD)

veljavni
odgovori
(n))

48

70,4 (20,1)

Omejitve

48

Čustva

ocena

ocena

povprečna (SD)

veljavni
odgovori
(n)

povprečna (SD)

26

75,6 (15,7)

22

64,2 (23,1)

74,6 (18,9)

26

80,3 (11,9)

22

68,0 (23,5)

48

85,3 (17,7)

26

91,1 (9,8)

22

78,6 (22,4

48

80,2 (17,0)

26

84,9 (10,5)

22

74,6 (21,3)

48

65,7 (19,5)

26

70,4 (16,9)

22

60,2 (21,3)

Zdravila

14

78,6 (26,8)

7

83,2 (12,4)

7

74,0 (36,9)

Končna ocena

48

75,6 (16,0)

26

80,8 (10,0)

22

69,4 (19,5)

Vpliv bolezni

44

76,1 (15,0)

23

79,3 (10,4)

21

72,6 (18,4)

Sporazumevanje

44

92,3 (20,6)

23

98,9 (3,6)

21

85,1 (28,1)

Končna ocena

44

78,8 (14,7)

23

82,6 (8,7)

21

74,7 (18,7)

Samostojnost

83

58,1 (24,4)

37

67,8 (20,8)

46

50,3 (24,5)

Omejitve

83

66,2 (21,2)

37

71,2 (17,1)

46

62,1 (23,3)

Čustva

80

78,3 (20,4)

36

82,7 (16,8)

45

74,7 (22,5)

Socialna
izključenost

82

76,5 (19,9)

36

82,5 (13,7)

46

71,7 (22,8)

Socialna
vključenost

83

53,2 (24,5)

36

65,2 (19,2)

47

44,0 (24,3)

Zdravila

34

79,8 (21,0)

15

79,8 (24,8)

19

79,8 (18,3)

Končna ocena

82

66,9 (18,2)

36

75,1 (12,5)

46

60,5 (19,5)

D
C
Socialna
G
izključenost
M
-37Socialna
S

vključenost

D
C
S
MC
P
MS

NAJSTNIKI
(13-16 let)

OTROCI

VSI

za preiskovance

VPRAŠALNIKI
za skrbnike
ocene HRQoL
(povprečna ( SD)

D
C
G
M
-37
-P

48

D
C
S
MC
P
MP

Vpliv bolezni

72

71,0 (17,3)

33

74,5 (15,6)

39

68,1 (18,3)

Sporazumevanje

74

78,0 (29,2)

33

87,9 (21,9)

41

70,1 (32,0)

Končna ocena

74

72,6 (16,9)

33

76,8 (13,6)

41

69,2 (18,6)

Skrbniki 91 otrok s CP so ocenili njihovo HRQoL s povprečno oceno 66,9, SD 18,2.
Oseminštirideset otrok in najstnikov brez umske manjrazvitosti je samih ocenilo
svojo HRQoL s povprečno oceno 75,6, SD 14,7. Ocene HRQoL najstnikov, starih
13-16 let, so bile tako s strani preiskovancev (69,4, SD 19,5), kot skrbnikov (60,5, SD
19,5) nižje, kot ocene otrok, starih 8-12 let (preiskovanci: 82,6, SD 8,7; skrbniki 75,1,
SD 12,5). Ocenjena HRQoL je bila dobra v vseh preiskovanih skupinah.
Podrobneje so rezultati razloženi v spodnjih podpoglavjih.

Slika 9. Rezultati generičnega vprašalnika za preiskovance (DCGM-37-S)
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Slika 10. Rezultati za CP specifičnega vprašalnika za preiskovance (DCSM-CPM-S)

Slika 11. Rezultati generičnega vprašalnika za skrbnike (DCGM-37-P)
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Slika 12. Rezultati za CP specifičnega vprašalnika za skrbnike (DCSM-CPM-P)
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4.3.2.1. Odgovori skrbnikov
DCGM-37 vprašalniki za skrbnike:
Devet vprašalnikov je bilo zaradi prevelikega števila neodgovorjenih vprašanj (> 20
%), kot je opredeljeno s strani skupine DISABKIDS, neveljavnih in niso bili
upoštevani pri statistični analizi podatkov (52). Pri vsakem vprašanju je bilo nekaj
manjkajočih vnosov, pet vprašanj je bilo brez odgovora v več kot 10 % vprašalnikov.
Skrbniki so ocenili HRQoL svojih varovancev kot dobro. Povprečna končna ocena
DCGM-37 vprašalnika je znašala 66,9 (SD 18,2). Najslabše ocenjeni sta bili domeni
Socialne vključenosti (povprečno 58,1, SD 24,4) in Samostojnost (povprečno 58,1,
SD 24,4). Najbolje ocenjeni sta bili domeni Čustva (povprečno 78,3, SD 20,4) in
Zdravljenje (povprečno 79,8, SD 21,0).
HRQoL otrok je bila ocenjena bolje kot HRQoL najstnikov. Razlike so bile največje
pri domenah Samostojnosti, Socialne vključenosti in Socialne izključenosti.
Primerjavo med ocenami skrbnikov najstnikov in skrbnikov otrok prikazuje tabela 8.
Tabela 8. Primerjava med ocenami HRQoL skrbnikov najstnikov in skrbnikov otrok
VPRAŠALNIKI
za skrbnike
PRIMERJAVA med ocenami
HRQoL za otroke in za
najstnike

D
C
G
M

-37
-P

DCSM
-CPMS

(8-12 let)

NAJSTNIKI
(13-16 let)

ocena

ocena

povprečna (SD)

povprečna (SD

Samostojnost

67,8 (20,8)

50,3 (24,5)

Omejitve

71,3 (17,1)

62,1 (23,3)

9,2 (0,7 - 18,4)

0,144

Čustva

82,7 (16,8)

74,7 (22,5)

8,0 (-1,0 - 17,0)

0,160

Socialna
izključenost

82,5 (13,7)

71,7 (22,8)

10,78,
(2,2 - 19,3)

0,056

Socialna vključenost

65,2 (19,2)

44,0 (24,3)

Zdravila

79,8 (24,8)

79,8 (18,3)

0,01
(-15,0 - 15,0)

1,000

Končna ocena

75,1 (12,5)

60,5 (19,5)

14,5
(11,4 - 31,0)

< 0,001

Končna ocena

76,8 (13,6)

69,2 (18,6)

7,5 (-0,2 - 15,3)

0,06

OTROCI
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PRIMERJAVA SKUPIN
povprečna
razlika
(95% int. zaupanja)

17,45
(7,4 - 27,5)

21,21,
(11,4 - 31,0)

popravljeni p
(Holm-Bonferroni)

0,005

< 0,001

DSCM-CPM vprašalniki za skrbnike:
V analizi je bilo upoštevanih 79 izpolnjenih vprašalnikov. Povprečna ocena je bila
72,6 (SD 16,9). Domena Komunikacija (povprečno 78,0, SD 29,2) je bila ocenjena
bolje kot Vpliv (povprečno 71,0, SD 17,3).
Med ocenami skrbnikov najstnikov in skrbnikov otrok ni bilo statistično značilnih
razlik.
DSCM-EM vprašalniki za skrbnike:
Devetnajst vprašalnikov izpolnjenih s strani skrbnikov otrok z epilepsijo je bilo
veljavnih. Povprečna ocena HRQoL je bila visoka (89.3, SD 14,3). Domena Socialni
vidik je bila ocenjena bolje kot domena Vpliv bolezni (povprečno 94,8, SD 8,9 proti
povprečno 83,9, SD 20,7).
4.3.2.2 Odgovori preiskovancev
DCGM-37 vprašalniki za preiskovance:
V vzorcu vprašalnikov, ki so jih preiskovanci izpolnjevali sami, ni bilo manjkajočih
odgovorov.
HRQoL je bila ocenjena s povprečno oceno 75,6 (SD 15,9). Najslabše ocenjeni
domeni sta bili, kot pri vprašalnikih za skrbnike, Socialna vključenost (povprečno
65,7, SD 19,5) in Samostojnost (povprečno 70,4, SD 20,1). Najbolje ocenjena je bila
domena Čustva (povprečno 85,3, SD 17,7).
Otroci so ocenili vse domene bolje kot najstniki, vendar razlika po popravku za
večkratno testiranje ni bila statistično značilna. Primerjavo med ocenami najstnikov
in otrok prikazuje tabela 9.
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Tabela 9. Primerjava med ocenami HRQoL najstnikov in otrok
VPRAŠALNIKI
za preskovance

(8-12 let)

NAJSTNIKI
(13-16 let)

ocena

ocena

povprečna (SD)

povprečna (SD)

Samostojnost

75,6 (15,7)

64,2 (23,1)

Omejitve

80,3 (11,9)

68,0 (23,5)

Čustva

91,1 (9,8)

78,6 (22,4

Socialna
izključenost

84,9 (10,5)

74,6 (21,3)

Socialna vključenost

70,4 (16,9)

60,2 (21,3)

10,1
(-1,0 - 22,2)

0,15

Zdravila

83,2 (12,4)

74,0 (36,9)

9,2
(-22,8 - 41,2)

0,54

Končna ocena

80,8 (10,0)

69,4 (19,5)

Končna ocena

82,6 (8,7)

74,7 (18,7)

PRIMERJAVA med ocenami
HRQoL otrok in najstnikov

D
C
G
M
-37S

DCS
M-

CPM
-S

OTROCI

PRIMERJAVA SKUPIN
povprečna
razlika
(95% int. zaupanja)

11,4 (0,1 - 22,8)
12,30
(1,7 - 22,9)
12,5
(2,7 - 22,3)
10,3
(0,8 - 19,8)

11,4
(2,6 - 20,2)
7,9
(-0,84 - 16,6)

popravljeni p
(Holm-Bonferroni)

0,14
0,10

0,08

0,14

0,08

0,08

DSCM-CPM vprašalniki za preiskovance:
Ustrezno izpolnjenih je bilo 44 vprašalnikov (23 s strani otrok in 21 s strani
najstnikov). Povprečna ocena je bila 78,8 (SD 14,7).
Domena Komunikacije je bila ocenjena bolje (povprečno 92,3, SD 20,6) kot domena
Vpliv bolezni (povprečno 76,1, SD 15,0).
Odgovori otrok in najstnikov se med seboj niso statistično značilno razlikovali
(povprečna razlika 7,9, 95% CI -0,84 - 16,6, p = 0,08).
DSCM-EM vprašalniki za preiskovance:
Le 6 otrok in najstnikov z epilepsijo je izpolnilo vprašalnike DSCM-EM. Svojo HRQoL
so ocenili s povprečno oceno 80,4 (SD 24,1). Domena Socialni vidik je bila ocenjena
bolje kot domena Vpliv bolezni (povprečno 84,2, SD 24,4 proti povprečno 76,7, SD
24,8).
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4.3.2.3 Povezanost med odgovori skrbnikov in preiskovancev
Primerjava med ocenami HRQoL preiskovancev in skrbnikov je prikazana v tabeli
10.
Linearna povezanost med končnimi ocenami HRQoL vprašalnikov DCGM-37 za
starše in preiskovance je bila dobra (Pearson r = 0,80). Prav tako je bila ugotovljena
zelo dobra skladnost med med odgovori skrbnikov in preiskovancev, ki je prikazana
z izračunanim koeficientom ICC (tabela 11). Skrbniki statistično značilno slabše
ocenjujejo HRQoL od preiskovancev (srednja vrednost razlike 3,2, 95% IZ 0,03 6,4), t (df) = -2,0 (47), p = 0,048. Skladnost odgovorov je prikazana na BlandAltmanovem diagramu (slika 13). Srednja vrednost razlike med odgovori otrok in
skrbnikov je bila -3,2 (95% meja ujemanja od -24,8 do 18,4) in se glede na grafičen
prikaz ni bistveno spreminjala pri srednjih vrednostih HRQoL za posamezne
preiskovance.
Tabela 10. Primerjava med ocenami HRQoL preiskovancev in skrbnikov za vprašalnik
DCGM-37
DCGM-37
PRIMERJAVA med
ocenjeno HRQoL
skrbnikov in
preiskovancev (n=48)

PREISKOVANCI

SKRBNIKI

ocena

ocena

povprečna (SD)

povprečna (SD)

PRIMERJAVA SKUPIN

povprečna
razlika

popravljeni p
(Holm-

(95% int. zaupanja)

Bonferroni)

Samostojnost

70,4 (20,1)

68,4 (21,9)

2,0 (-2,6 - 6,6)

1,00

Omejitve

74,6 (18,9)

73,6 (16,9)

1,0 (-3,0 - 5,1)

1,00

Čustva

85,3 (17,7)

78,7 (18,4)

6,6 (3,1 - 10,2)

< 0,001

Socialna izključenost

80,2 (17,0)

77,2 (21,7)

3,0 (-2,1 - 8,0)

1,00

Socialna vključenost

65,7 (19,5)

62,7 (22,5)

3,0 (-2,7 - 8,6)

1,00

Končna ocena

75,6 (16,0)

72,4 (18,0)

3,2 (0,03 - 6,4)

0,048
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Slika 13. Bland-Altmanov diagram primerjave razlik HRQoL glede na povprečje za
vprašalnik DCGM-37 izpolnjen s strani skrbnikov in preiskovancev.
Tabela 11: Linearna povezanost (izražena s Pearsonovim r) in skladnost (izražena s
koeficientom ICC) med odgovori skrbnikov in preiskovancev za generični DCGM-37
vprašalnik
PODROČJE

Mentalno

DOMENA

IIC

r

Samostojnost

0,83

0,72

Čustva

0,82

0,77

Socialna vključenost

0,74

0,59

Socialna izključenost

0,84

0,62

Zdravila

0,85

0,73

Omejitve

0,82

0,70

0,89

0,80

Socialno

Fizično

KONČNA OCENA DCGM-37
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Preiskovanci so ocenili svojo HRQoL bolje kot skrbniki (povprečno 75,6, SD 15,9
proti povprečno 72,4, SD 18,0; povprečna razlika 3,1, 95 % IZ 0,03 - 6,4; p = 0,05).
Za razliko v skupni oceni je najpomembnejša domena Čustva, kjer je povprečna
razlika 6,6 (95 % IZ 3,1 - 10,2, popravljeni p <0,001).
Enako je bilo ugotovljeno za DCSM-CPM vprašalnik z linearno povezanostjo v
končnih ocenah Pearson r = 0,76, kjer ni bilo pomembne razlike med odgovori otrok
in skrbnikov (srednja vrednost razlike 0,07, 95% IZ -3,0 - 3,1), t (df) = -0,05 (41), p =
0,96. Enako dokazuje prikazana skladnost odgovorov z Bland-Altmanovim
diagramom (Slika 14). Srednja vrednost razlike med odgovori otrok in skrbnikov je
bila -0,07 (95% meja ujemanja od -19,3 do 19,2).

Slika 14. Bland-Altmanov diagram primerjave razlik v odgovorih DCSM-CPM
vprašalnika glede na povprečje.
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4.3.2.4 PedsQL vprašalniki in konvergentna veljavnost vprašalnikov
Vsi izpolnjeni vprašalniki so imeli izpolnjenih več kot 50 % vprašanj in s tem zadostili
kriterijem za izračun HRQoL, postavljenim s strani skupine, ki je vprašalnike
sestavila.
S strani skrbnikov je bilo izpolnjenih 78 PedsQL vprašalnikov s povprečno oceno
61,5 (SD 21,4).
41 otrok in najstnikov je izpolnilo različico PedsQL vprašalnika za preiskovance in
ocenilo svojo HRQoL s povprečno oceno 75,6 (SD 19,6).
Linearna povezanost med končnimi ocenami med DISABKIDS in PedsQL vprašalniki
je bila zelo dobra. Enako velja za sorodne domene. To potrjuje konvergentno
veljavnost vprašalnikov DISABKIDS.
Tabela 12 prikazuje linearno povezanost med posameznimi ocenami obeh
vprašalnikov, predstavljeno s koeficientom Pearson r in koeficientom ICC.
Tabela 12. Linearna povezanost med ocenami posameznih področij in končnimi
ocenami obeh vprašalnikov, predstavljena s koeficientom Pearson r in koeficientom
ICC absolutnega ujemanja
PODROČJE

Mentalno /
Čustveno

DOMENA
DISABKIDS

VPRAŠALNIK ZA
PREISKOVANCE

VPRAŠALNIK ZA
SKRBNIKE
Pearson r

Pearson r

IIC

Pearson r

IIC

0,74

0,77

0,64

0,71

0,75

0,82

0,80

0,83

0,70

0,81

0,81

0,81

0,81

0,89

0,86

0,89

Samostojnost
Čustva
Socialna
vključenost

Socialno

Socialna
izključenost
Zdravila

Fizično
Omejitve
KONČNA OCENA obeh
vprašalnikov
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4.3.2.5 Notranja skladnost vprašalnikov DISABKIDS
Za izračun notranje skladnosti vprašalnikov DISABKIDS smo uporabili Koeficienti
notranje skladnosti Cronbach α. Ugotovili smo zadovoljivo notranjo skladnost vseh
domen, tako za ocene preiskovancev kot za ocene skrbnikov. Tako pri samoocenah
kot pri ocenah skrbnikov je najbolj zanesljiva domena Čustva. Domene samoocen
so manj notranje skladne kot domene ocen skrbnikov, kar kaže, da so bili skrbniki
bolj konsistentni v ocenjevanju preiskovancev kot preiskovanci sami.
Preden smo izračunali zanesljivosti za celotne vprašalnike smo s faktorsko analizo
preverili strukturo vprašalnikov DCMG-37-S in DSCM-CPM-S ločeno za
preiskovance in skrbnike. Zaradi majhnega vzorca smo za preverjanje faktorske
strukture izvedli komponentno analizo na domenah in ne na odgovorih (posamezne
domene smo izračunali kot neobteženo vsoto odgovorov in nato izvedli linearno
transformacijo na obseg od 0 do 100). Pri vprašalniku DCMG-37-S za samoocene
smo ugotovili, da sta lastno vrednost 1 presegali prvi dve komponenti (4,14 in 1,04).
Glede na graf drobirja je bila smiselna izločitev zgolj prve komponente, s katero smo
lahko pojasnili 69,1 % variabilnosti na šestih domenah. Uteži domen so se nahajale
v razponu od 0,851 do 0,956, razen domene Zdravljenje, ki je imela utež zgolj 0,178,
kar pomeni, da je slabo povezana s prvo komponento. Nato smo izvedli še
komponentno analizo na domenah ocen skrbnikov pri vprašalniku DCMG-37-P.
Lastno vrednost 1 je presegla zgolj prva komponenta (lastna vrednost 4,05), zato je
smiselna izločitev zgolj ene komponente. S prvo komponento smo pojasnili 67,5 %
variabilnosti na šestih domenah, uteži pa so se nahajale v razponu med 0,803 in
0,885, razen domena Zdravljenje, ki je imela utež 0,663. Domena Zdravljenje pri
ocenah skrbnikov je imela veliko višjo utež kot pri samoocenah preiskovancev
(0,663 proti 0,178). S komponentno analizo na domenah vprašalnika DCMG-37 smo
sicer tako za ocene skrbnikov kot samoocene preiskovancev ugotovili, da je
ustrezna zgolj enokomponentna rešitev, s katero lahko zadovoljivo pojasnjujemo
povezanosti med domenami. Zaradi premajhnega vzorca nismo preverili faktorske
strukture vprašalnika na osnovnih odgovorih.
Nadalje smo s preverili še faktorsko strukturo vprašalnika DSCM-CPM-S za ocene
skrbnikov in samoocene preiskovancev. Izvedli smo komponentno analizo na
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osnovnih odgovorih in za samoocene ugotovili, da je glede na graf drobirja smiselna
izločitev zgolj prve komponente, ki je imela lastno vrednost 5,10 in je pojasnila 42,5
% variabilnosti na 12 odgovorih. Lastno vrednost nad 1 sta sicer imeli še druga
(1,30) in tretje (1,14) komponenta. Naša eksploratorna analiza tako ne potrjuje
dvofaktorske strukture vprašalnika. Uteži odgovorov so se gibale med 0,380 in 0,807
(mediana = 0,709), razen za odgovor 10, ki je imela nezadovoljivo utež 0,034.
Končno smo izvedli tudi komponentno analizo na ocenah skrbnikov pri vprašalniku
DSCM-CPM-P. Lastno vrednost 1 sta presegli prvi dve komponenti (4,45 in 1,99).
Glede na graf drobirja je bila možna izločitev ene ali dveh komponent. Na podlagi
zasnove vprašalnika smo se sprva odločil za dvokomponentno rešitev, s katero smo
pojasnili 62,0 % variabilnosti na 12 odgovorih. Za lažjo interpretacijo komponent
smo izvedli poševnokotno rotiracijo (metoda Oblimin), vendar nasičenja niso bila
skladna s teoretskim ozadjem. Zato smo ponovno izvedli komponentno analizo in
izločili zgolj prvo komponento, s katero smo pojasnili 45,4 % variabilnosti. Uteži
odgovorov so bile zadovoljivo visoke, med 0,439 in 0,867 (mediana = 0,658). Na
vprašalniku DSCM-CPM nismo ugotovili dvofaktorske strukture in je zato smiselno
izračunati skupni dosežek, ki predstavlja HRQoL.
Ugotovili smo zelo visoko zanesljivost skupnega dosežka tako za ocene skrbnikov
kot za ocene preiskovancev (Cronbach α > 0,80; tabele 13 - 16). Zaključimo lahko,
da je vprašalnik zanesljiv. S komponentnimi analizami smo preverili konstruktno
veljavnost na slovenskem prevodu vprašalnika.

Tabela 13. Koeficienti notranje skladnosti vprašalnika DCGM-37-S
DCGM-37-S

št. odgovorov

Cronbach α

Samostojnost

6

0,773

Čustva

7

0,888

Socialna vključenost

6

0,701

Socialna izključenost

6

0,707

Omejitve

6

0,750

Zdravljenje

6

0,842

ocena HRQoL*

37

0,900

*izračunali smo zanesljivost za sestavljene standardizirane dosežke
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Tabela 14. Koeficienti notranje skladnosti vprašalnika DSCM-CPM-S
DSCM-CPM-S

št. postavk

Cronbach α

Vpliv bolezni

10

0,782

Komunikacija

2

0,717

ocena HRQoL*

12

0,824

*izračunali smo zanesljivost za sestavljene standardizirane dosežke

Tabela 15. Koeficienti notranje skladnosti vprašalnika DCGM-37-P
DCGM-37-P

št. postavk

Cronbach α

Samostojnost

6

0,895

Čustva

7

0,939

Socialna vključenost

6

0,834

Socialna izključenost

6

0,857

Omejitve

6

0,783

Zdravljenje

6

0,824

ocena HRQoL*

37

0,965

*izračunali smo zanesljivost za sestavljene standardizirane dosežke

Tabela 16. Koeficienti notranje skladnosti vprašalnika DSCM-CPM-P
DSCM-CPM-P

št. postavk

Cronbach α

Vpliv bolezni

10

0,859

Komunikacija

2

0,724

ocena HRQoL*

12

0,871

*izračunali smo zanesljivost za sestavljene standardizirane dosežke

4.3.2.5 Dejavniki, povezani s HRQoL
DCGM-37 vprašalniki za skrbnike:
Nižja starost je bila opredeljena kot močan dejavnik za boljše HRQoL (povprečno
75,1, SD 12,5 za otroke proti povprečno 60,5, SD 19,5 za najstnike; povprečna
razlika 14,5, 95 % CI 11,4 - 31,0 %; p < 0,001).
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Povezanost teže motorične okvare po GMFCS s končno oceno HRQoL, testirano s
testom ANOVA, prikazuje tabela 17. Skrbniki otrok, ocenjenih z višjo stopnjo po
lestvici GMFCS so HRQoL ocenjevali slabše kot skrbniki otrok z blažjimi okvarami.
Skrbniki otrok z epilepsijo so njihovo HRQoL v povprečju ocenili za 8,5 slabše (95%
CI -0,5 - 17,5, p = 0,06). V skupini skrbnikov je bilo le 19 skrbnikov otrok z epilepsijo.
Pri analizi poveznosti posameznih spremenljivk so bile z nižjo HRQoL povezane
tudi: bolečina (povprečna razlika 23,21, 95 % IZ 14,71 - 31,72 %; popravljeni p <
0,001), motnje spanja (povprečna razlika 17,96, 95 % IZ 8,88 - 27,05; popravljeni p =
0,004) in kognitivne zmožnosti (povprečna razlika 13,38, 95 % IZ 5,84 - 20,93;
popravljeni p = 0,003). Izobrazba matere ni bila povezana s končno oceno HRQoL
(povprečna razlika 2,68, 95 % IZ -5,8 - 11,2; popravljeni p = 0,532).
Omenjene dejavnike smo vključili v model linearne regresije (metoda "backward"), ki
je pokazal, da so višja starost, bolečina in motnje spanja negativno povezane s
HRQoL (tabela 18). Prilagojena R2 je bila 0,49.
Tabela 17. Povezanost teže motorične okvare po GMFCS s končno oceno HRQoL za
vprašalnik DCGM-37-P

GMFCS

N

Srednja
vrednost

SD

95% IZ

1

29

73,2

13,6

68,1 – 78,4

2

19

70,5

20,9

60,4 – 80,6

3

9

63,6

20,9

47,6 – 79,7

4

13

55,9

19,5

44,1 – 67,7

5

11

59,5

14,4

49,9 – 69,1

Skupaj

81

66,9

18,3

62,8 – 70,9

62

p

0,023

Tabela 18. Multipli linearni regresijski model (metoda "backward") povezanosti
določenih dejavnikov z oceno HRQoL za vprašalnik DCGM-37-P

DCGM-37-P
Model multiple regresije (metoda
"backward")

B

Konstanta

10,123

< 0,001

- 10,433

- 2,784

0,007

epilepsija

0,924

0,213

0,832

GMFCS

2,226

1,308

0,197

- 5,359

- 1,878

0,066

bolečina

- 17,145

- 4,326

< 0,001

motnje spanja

- 10,689

- 2,146

0,036

nižja izobrazba matere

- 0,165

- 0,152

0,880

Konstanta

88,090

14,873

< 0,001

- 10,269

- 2,887

0,006

epilepsija

0,820

0,193

0,847

GMFCS

2,173

1,317

0,193

- 5,336

- 1,890

0,064

bolečina

- 17,057

- 4,390

< 0,001

motnje spanja

- 10,571

- 2,168

0,035

88,419

15,724

< 0,001

- 10,409

- 3,015

0,004

2,137

1,315

0,194

- 5,123

- 1,988

0,052

bolečina

- 16,939

- 4,454

< 0,001

motnje spanja

- 10,459

- 2,180

0,034

Konstanta

90,806

16,952

< 0,001

starostna skupina

- 9,694

- 2,825

0,007

umska manjrazvitost

- 3,360

- 1,517

0,135

umska manjrazvitost

starostna skupina

2

umska manjrazvitost

Konstanta
starostna skupina
3

4

p

89,073

starostna skupina

1

t

GMFCS
umska manjrazvitost

63

4
- 16,149

- 4,273

< 0,001

motnje spanja

- 9,456

- 1,983

0,052

Konstanta

91,025

16,808

< 0,001

starostna skupina

- 10,751

- 3,164

0,002

bolečina

- 16,473

- 4,317

< 0,001

motnje spanja

- 13,759

- 3,550

0,001

bolečina

5

DCGM-37 vprašalniki za preiskovance:
Analiza posameznih spremenljivk je poleg višje starosti (povprečna razlika 11,37, 95
% IZ 2,57 - 20,17; popravljeni p = 0,024) kot statistično značilna dejavnika,
povezanega z nižjo oceno HRQoL, opredelila še bolečino (povprečna razlika 18,57,
95 % IZ 6,03 - 31,11; popravljeni p = 0,015) in pridružene okvare (povprečna razlika
9,56, 95 % IZ 0,24 - 18,88; popravljeni p = 0,045).
Povezave med HRQoL in težo telesne okvare po lestvici GMFCS nismo ugotovili.
Pearsonova korelacija je bila nizka (-0,22, p = 0,14).
Pri otrocih z epilepsijo je bil HRQoL ocenjena z 72,6 (SD 16,6), pri otrocih brez
epilepsije pa 76,0 (SD 16,1), povprečna razlika 3,4 (95% CI -10,7 - 17,6, p = 0,63).
Model linearne regresije je razložil 30% variabilnosti končne ocene in pokazal
podobne rezultate kot pri vprašalniku za skrbnike (tabela 20). Negativno sta bili s
HRQoL povezani bolečina (beta -16,1, p = 0,009) in izobrazba matere (beta 3,4, p =
0,036).
V analizi notranje skladnosti vprašalnikov in izračunu uteži posameznih domen, smo
ugotovili, da je imela domena Zdravljenje pri ocenah skrbnikov veliko višjo utež kot
pri samoocenah preiskovancev (0,663 proti 0,178). Na podlagi tega smo dodatno
testirali, ali jemanje zdravil vpliva na oceno HRQoL. Izkazalo se je, da starši otrok, ki
jemljejo zdravila značilno slabše ocenijo kakovost življenja. Srednja vrednost razlike
je znašala 12,6 (95% IZ 4,9 - 20,3, p = 0,02). V nasprotju s tem pa jemanje zdravil ne
vpliva na oceno HRQoL pri otrocih - srednja vrednost razlike 4,8 (95% IZ -5,8 - 15,4,
p = 0,37).
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Tabela 19. Povezanost teže motorične okvare po GMFCS s končno oceno HRQoL za
vprašalnik DCGM-37-S
GMFCS

N

Srednja
vrednost

SD

95% IZ

1

24

80,0

11,9

75,0 – 85,1

2

14

70,1

19,2

59,0 – 81,2

3

5

75,2

21,9

48,0 – 100

4

5

70,0

15,6

50,6 – 89,4

48

75,6

16,0

70,9 – 80,2

Skupaj

p

0,253

Tabela 20. Povezanost določenih dejavnikov z oceno HRQoL za vprašalnik
DCGM-37-S (model multiple regresije - metoda "backward")
DCGM-37-S
Model multiple regresije (metoda
"backward")

1

t

p

Konstanta

52,295

2,825

0,009

starostna skupina

- 4,899

- 0,995

0,328

epilepsija

- 6,413

- 0,748

0,460

0,967

0,337

0,739

- 9,575

- 0,947

0,352

- 15,390

- 2,519

0,018

motnje spanja

6,882

1,142

0,263

nižja izobrazba matere

3,926

2,335

0,027

Konstanta

53,337

2,969

0,006

starostna skupina

- 4,505

- 0,956

0,347

epilepsija

- 6,751

- 0,806

0,427

umska manjrazvitost

- 9,850

- 0,993

0,329

- 15,452

- 2,569

0,016

motnje spanja

7,110

1,206

0,238

nižja izobrazba matere

3,860

2,347

0,026

GMFCS
umska manjrazvitost
bolečina

2

B

bolečina
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3

4

Konstanta

54,902

3,092

0,004

starostna skupina

- 4,485

- 0,958

0,346

umska manjrazvitost

- 8,961

- 0,914

0,368

- 14,952

- 2,514

0,018

motnje spanja

6,562

1,127

0,269

nižja izobrazba matere

3,607

2,248

0,032

Konstanta

56,045

3,172

0,003

starostna skupina

- 4,757

- 1,021

0,315

- 14,365

- 2,436

0,021

motnje spanja

6,119

1,057

0,298

nižja izobrazba matere

3,504

2,195

0,036

46,143

3,123

0,004

- 15,536

- 2,685

0,011

motnje spanja

7,146

1,253

0,219

nižja izobrazba matere

3,740

2,366

0,024

61,290

7,152

< 0,001

- 16,100

- 2,767

0,009

3,434

2,180

0,036

bolečina

bolečina

Konstanta
5

bolečina

Konstanta
6

bolečina
nižja izobrazba matere

DCSM-CPM vprašalniki za skrbnike:
Bolečina (povprečna razlika 17,5, 95 % IZ 8,3 - 26,7, p < 0,001) in motnje spanja
(povprečna razlika 16,8, 95 % IZ 7,9 - 25,7, p < 0,001) sta bila ponovno glavna
napovedna dejavnika za slabšo HRQoL.
Rezultati linearne regresije so predstavljeni v tabeli 21. V model smo vključili iste
dejavnike, kot v analizi generičnih vprašalnikov DCGM-37 (poglavje 4.3.2.5). V
modelu s popravljenim R2 0,40 sta bila bolečina in umska manjrazvitost prepoznani
kot najpomembnejša dejavnika slabše ocene HRQoL.
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Tabela 21. Povezanost določenih dejavnikov z oceno HRQoL za vprašalnik DCSMCPM-P
DEJAVNIK

B

p

bolečina

- 13,7

0,002

umska manjrazvitost

- 9,2

< 0,001

DSCMCPM-P

DCSM-CPM vprašalniki za preiskovance:
Linearni regresijski model je bil ponovno izbran po metodi "backward". Popravljeni
R2 je bil 0,37. Rezultate linearne regresije, kjer so se s pomembno povezanostjo s
HRQoL izkazali bolečina, umska manjrazvitost in motnje spanja, prikazuje tabela 22.
Tabela 22. Povezanost določenih dejavnikov z oceno HRQoL za vprašalnik DCSMCPM-S
DEJAVNIK

B

p

bolečina
DSCMCPM-P umska manjrazvitost

-13,8

0,001

-17,7

0,008

6,7

0,070

motnje spanja

4.3.2.6 Dodatna vprašanja:
Čas izpolnjevanja:
Za izpolnjevanje DCGM-37, DCSM-CPM in DCSM-EM vprašalnikov so skrbniki
povprečno potrebovali 13,6 minut, otroci in najstniki pa povprečno 14,5 minut.
Vtis o vprašalnikih:
Kot uporabne je vprašalnike videlo 46 skrbnikov (54 %), štiridesetim (47 %) so se
zdeli zanimivi.
Kot zanimive je videlo vprašalnike tudi 21 (48 %) otrok in najstnikov, 16 (36 %) pa
kot uporabne. Le trem (7 %) sodelujočim so se zdeli neumni. Dva preiskovanca (5
%) sta se počutila pri izpolnjevanju neprijetno, 12 (27 %) jih je bilo v rahli zadregi,
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vendar jih to ni motilo, 30 (68 %) otrok in najstnikov pa ni zaznalo pri izpolnjevanju
nobenih negativnih čustev.
Ponovno izpolnjevanje vprašalnikov:
Ponovno bi bilo pripravljenih izpolniti vprašalnike 83 (87 %) skrbnikov, 50 (58 %) bi
to storilo z veseljem.
Med otroci in najstniki bi vprašalnike izpolnilo ponovno 41 (93 %) posameznikov, 20
(45 %) z veseljem.

68

5 RAZPRAVA
V prvem delu raziskave smo opisali populacijo slovenskih otrok s CP, ki so trenutno
vpisani v SRCP in ugotovili, da se v večini svojih lastnostih ne raziskujejo od
evropske populacije otrok, s čemer smo potrdili prvo hipotezo doktorskega dela.
Drugi del predstavljenega dela je zajemal oceno HRQoL otrok s CP. Predpostavljali
smo, da je ta odvisna predvsem od stopnje motorične okvare in pridruženih okvar in
motenj, kot je epilepsija (hipotezi 2 in 3). Otroci z večjo stopnjo okvare so HRQoL
ocenjevali slabše, vendar je bila sama motorična okvara, v primerjavi z višjo starostjo
otroka, prisotnostjo bolečine in motnjami spanja, statistično neznačilen dejavnik.
Prav tako se ocena HRQoL ni razlikovala glede na prisotnost epilepsije, je pa bil
vzorec sodelujočih otrok z epilepsijo in njihovih staršev majhen.
Slovenska različica vprašalnika DISABKIDS se je izkazala za veljavno in primerno za
oceno HRQoL slovenskih otrok s CP.
Pojavnost CP se v Evropi giblje okoli 2 / 1000 živorojenih otrok in ima v zadnjih
desetletjih padajoč trend, predvsem v skupinah otrok z nizko in najnižjo porodno
težo (3, 75, 76). Enake ugotovitve so pokazale raziskave predhodno opravljene na
slovenski populaciji otrok s CP (32, 34). V Sloveniji se je poročana pojavnost v letih
1981 in 1990 gibala med 2,3 in 3,3 / 1000 živorojenih otrok (32). V naši raziskavi smo
na podlagi podatkov v SRCP izračunali pojavnost za obdobje med 1999 in 2005. Ob
tem je podatek o natančnem številu manjkajočih vpisov neznan. Sodelovanje s
slovenskimi razvojnimi pediatri, ki poročajo v SRCP, je dobro. Izjema je razvojna
ambulanta v kranjski regiji, kar bi lahko pojasnilo nižjo prevalenco CP v letih 2003 in
2005, saj je bilo v teh letih najmanj otrok vpisanih iz te regije (vir SRCP). Poročana
prevalenca je kljub temu v pričakovanem območju, zato sklepamo, da opisani
vzorec otrok v SRCP dobro zastopa otroke s CP v Sloveniji.
Slika 15 prikazuje primerjavo gibanja izračunane pojavnosti CP v letih 1999-2005 v
Sloveniji in v Evropi (Vir evropskih podatkov: Letno poročilo SCPE). Možna razlaga
za razlike med pojavnostjo v Sloveniji in v Evropi je, da imamo v Sloveniji zelo dobro
oskrbo najbolj nezrelih novorojenčkov, zaradi česar je njihovo preživetje boljše in
posledično se zveča tudi število otrok s CP, ki se v tej rizični skupini pojavlja
najpogosteje. Možna razlaga je tudi, da se med državami razlikuje prag za
postavitev diagnoze CP pri otrocih z blago okvaro in njihov vpis v register, zaradi
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česar se pojavnost poveča v primerjavi z državami, ki zelo blagih oblik ne štejejo v
klinično sliko CP (3). To se lahko zgodi v državah z dobro razvito mrežo razvojnih
ambulant (kot v našem primeru), ki omogoča zelo dobro zgodnje in natančno
odkrivanje otrok z odstopi od normalnega motoričnega razvoja. V obdobju
devetdesetih let je bil pri nas prehodno opazen rahel porast na račun izboljšanega
preživetja najbolj nezrelih novorojenčkov, ki mu je z vse boljšo neonatalno oskrbo
rizičnih novorojenčkov sledil nadaljni upad pojavnosti CP (33). V splošnem se
upadanje pojavnosti CP v svetu pripisuje izboljšani oskrbi prezgodaj rojenih
novorojencev, ki so glavna rizična skupina za razvoj CP (76).

Slovenija

Evropa

Pojavnost ( / 1000 živorojenih otrok)

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Leto

Slika 12. Gibanje pojavnosti CP v Sloveniji in v Evropi. (Opomba: Intervali zaupanja so
prikazani le za slovenske podatke, saj so nam bili evropski podatki posredovani v obliki končnih
vrednosti)
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5.1 Otroci s cerebralno paralizo v Sloveniji
V času analize je SRCP zajemal 372 otrok, med katerimi je bilo pričakovano nekoliko
več dečkov (56,5 %) kot deklic (43,5 %). Znano je, da med spoloma obstajajo
pomembne nevrobiološke razlike v odzivih na možganske okvare (poškodba bele
možganovine, intraventrikularna krvavitev, itd), zaradi katerih je CP pri dečkih
pogostejša (77).
Med oblikami cerebralne paralize močno prevladuje spastična oblika (3). Tudi pri
slovenskih otrocih je spastična oblika daleč najpogostejša in je v analizi otrok,
rojenih med 1981 in 1990, predstavljala 84,8 % vseh oblik CP (32). V naši raziskavi
je bil delež otrok s spastično obliko CP še nekoliko višji (90,6 %). Pri isti osebi se
pogosto kažejo elementi tako spastičnosti kot distonije, ki se v intenzivnosti
spreminjajo, kar klinično oceno o prevladujočem gibalnem vzorcu in razvrščanje
otrok v skupine otežuje.
Edina raziskava, ki je do sedaj proučevala slovenske otroke s CP na nacionalni ravni
se osredotoča na pojavnost CP, od njihovih značilnosti pa opisuje le delež otrok z
različnimi oblikami CP (32). V naši raziskavi smo prvič podrobneje predstavili
slovenske otroke s CP. Ugotovili smo, da ima največ otrok telesno okvaro blage
stopnje (ocenjeno po lestvicah GMFCS in BFMF), sledijo pa otroci s težjimi okvarami
v telesnih funkcijah.
V naši raziskavi je bil pri več kot polovici otrok v nosečnosti ugotovljen vsaj en
dejavnik tveganja za nastanek CP. Najpogostejša dejavnika tveganja sta bila
prezgodnji porod in z njim povezana hipoksija ploda (ocena po Apgarjevi </= 7), ki
sta bila prisotna pri 207 (55,6 %) in 136 (36,6 %) otrocih. Za razliko je v splošni
populaciji odstotek rojstev pred 32 tedni gestacije v letih od 2002 do 2011 znašal 1,2
%, odstotek rojenih med 32 in 36 tednov gestacije pa 5,5 % (78). Delež otrok z
oceno po Apgarjevi </= 7 je znašal v splošni populaciji v obdobju 2007 do 2011 0,79
%. Med dejavnike tveganja spada tudi urgentni carski rez, ki je bil potreben pri
četrtini otrok iz SRCP. Delež otrok rojenih z urgentnim carskim rezom je v splošni
populaciji v obdobju 2007-2011 sicer znašal 9,9 % (78).
Pri polovici otrok v SRCP so bili prisotni zapleti v prvem mesecu življenja, ki se
najpogosteje kažejo kot dihalna stiska, možganska krvavitev, huda bakterijska
okužba in tudi predstavljajo dejavnike tveganja za nastanek CP. V splošni populaciji
so omenjeni zapleti prisotni bistveno redkeje. Možganska krvavitev je bila v obdobju
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2007 do 2011 ugotovljena pri 0,04 % novorojenčkov, dihalna stiska pa pri 1,02 %
(78).
Slikovna nevrološka diagnostika ima pomembno vlogo pri razumevanju
patogenetskih mehanizmov, ki prispevajo k različnim kliničnim slikam CP (25). Dobro
razumevanje povezav med strukturo in delovanjem možgan je pomembno za
zgodnje prepozanavanje in usmerjeno klinično obravnavo rizičnih otrok. MRS
pomaga pri oceni časa nastanka sprememb in opredelitvi ali so zares odgovorne za
nastalo motorično okvaro. Približno 85 % otrok s CP ima nenormalen MRS izvid
(25). Vse bolj se uveljavlja tudi razvrščanje CP na podlagi sprememb, prikazanih s
slikovnimi preiskavami (79). Nenormalen MRS izvid pa ne more biti osnova za
postavitev diagnoze CP, ki je v osnovi klinična.
Med slovenskimi otroci, trenutno vpisanimi v SRCP, je delež tistih z opravljenimi
sikovnimi preiskavami osrednjega živčevja, še posebej MRS, relativno majhen. UZ
osrednjega živčevja je bil opravljen tekom obravnave v enoti za zdravljenje
novorojenčkov v prvih tednih življenja pri tistih novorojenčkih, ki so že ob rojstvu
imeli prisotne dejavnike tveganja za nevrološko okvaro. UZ glave se s strani
razvojnih pediatrov ne izvaja. Majhen delež otrok z MRS tako v obdobju
novorojenčka kot kasneje je posledica slabše dostopnosti preiskave v preteklosti.
Sedanja klinična obravnava rizičnih otrok stremi k čimprejšnjemu MRS in po potrebi
h kasnejšim kontrolnim slikanjem. V vzorcu otrok iz SRCP sta tako UZ osrednjega
živčevja, kot MRS, pokazala okvaro pretežno bele možganovine (periventrikularna
levkomalacija), kar je skladno z visokim odstotkom otrok s spastično obliko CP in
ugotovitvami tujih raziskav (25). Majhen delež otrok z MRS tako v obdobju
novorojenčka kot kasneje je verjetno posledica slabše dostopnosti preiskave v
preteklosti.
Epilepsija je pogosta spremljajoča težava otrok s CP in je povezana s težjo stopnjo
okvar in s pridruženimi umskimi in vedenjskimi težavami (80, 81). Približno 35 %
otrok s CP ima pridruženo epilepsijo, s čimer se sklada tudi opisani vzorec otrok iz
SRCP (18). Pri skoraj 20 % otrok iz SRCP so bile konvulzije prisotne že v
neonatalnem obdobju.
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Pri dveh tretjinah otrok so bile pridružene druge motnje: govorno-jezikovne motnje,
vedenjske motnje, motnje hranjenja, druge bolezni. Pogosto so bile navedene tudi
motnje vida s potrebo po vidnih pripomočkih, vendar le v dobrih 5 % v obliki hude
okvare. Sluh je bil okvarjen le pri majhnem deležu otrok, kar je deloma posledica tudi
nesistematičnega preverjanja sluha in ne odraža nujno realnega slušnega stanja
otrok s CP. Pri polovici otrok, ki so imeli praviloma manjšo stopnjo okvare, so bile
ugotovljene normalne umske funkcije (IQ > 70). Zelo malo otrok je sicer imelo
opravljeno formalno IQ testiranje, pri ostalih je bila ocena umskih funkcij klinična. S
primerjalno analizo vzorcev slovenskih in evropskih otrok s CP smo ugotovili, da sta
obe populaciji glede pridruženih motenj med seboj primerljivi (tabela 5).
Pričakovati je, da zgodnja razvojno-nevrološka obravnava ugodno vpliva na telesni
razvoj in funkcijo otrok s CP in posredno tudi izboljšuje njihovo HRQoL. Za
nevrofizioterapijo in delovno terapijo je ugotovljeno, da lahko pomaga pri lažjem
izvajanju vsakodnevnih opravil, spodbuja razvoj bolj primernih funkcij gibanja,
povečuje splošno vzdržljivost, preprečuje razvoj mišično-skeletnih deformacij in nudi
podporo otroku in družini (27). Obenem pa ni trdnih dokazov, da se s
fizioterapevtskimi postopki zmanjša nevarnost razvoja CP in vpliva na ugodnejši izid
razvoja otroka (27). Skoraj vsi otroci iz SRCP so bili vključeni v razvojno-nevrološko
obravnavo, dve tretjini do dopolnjenega šestega meseca starosti. To je posledica
dobro razvite mreže razvojnih ambulant v Sloveniji in osveščenosti pediatrov o
pomenu zgodnje obravnave razvojno rizičnih dojenčkov. Evropskih podatkov o
sistematičnem vključevanju rizičnih otrok v razvojno-nevrološko obravnavo pri
pregledu literature nismo našli. Pomembno je, da se rizične otroke čimprej prepozna
in jih zgodaj vključi v usmerjene obravnave, kar pa ni enostavno (82, 83). Znano je,
da določeni odkloni v gibalnem razvoju dobro korelirajo z motorično okvaro kasneje
v življenju (84, 85). Obstajajo učinkovite ocenjevalne lestvice in strategije za zgodnjo
oceno gibalnih vzorcev, ki podajo ne le informacijo o obstoječih dejavnikih tveganja
za nastanek CP, temveč tudi o vrsti in teže le te (83). Zanimivo bi bilo primerjati
HRQoL otrok, ki so deležni zgodnje razvojno-nevrološke obravnave z otroci, ki se
vanjo vključijo po prvem letu starosti ali kasneje. V našem primeru to ni bilo mogoče,
saj je bilo 80 % otrok vključenih do prvega leta in bi bili vzorci skupin premajhni. Ob
tem je bila tudi vključitev otrok v ostale obravnave zelo dobra: povprečno so
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preiskovanci obiskovali 4 obravnave, poleg razvojne so bile najpogosteje obiskane
fizioterapija (75,8 %), delovna terapija (52,7 %) in logopedska obravnava (43,1 %).
Opisana analiza podatkov iz SRCP ima svoj pomen v pregledni predstavitvi
heterogene skupine slovenskih otrok s CP.
Omejitve analize so v trenutni klinični uporabnosti, saj odraža stanje zdravstvene
oskrbe rizičnih novorojenčkov in otrok s CP izpred več kot desetih let, v kateri so se
številni elementi do danes spremenili.

5.2 Primerjava slovenskih otrok z otroci vpisanimi v evropski
register SCPE
Podatki o slovenskih otrocih, ki so vpisani v SRCP se od leta 2011 sporočajo tudi v
evropsko bazo podatkov SCPE. V njej so slovenski otroci s CP v času izvedbe naše
raziskave predstavljali 5,1 % otrok.
Po spolu, številu sočasno rojenih otrok in potrebi po zdravljenju v enoti intenzivne
terapije v obdobju novorojenčka so si slovenski in evropski otroci s CP med seboj
podobni. Prav tako se ne razlikujejo v prevladujočem tipu CP in stopnji motorične
okvare po lestvici GMFCS. Razlike v pojavnosti hude umske manjrazvitosti, hude
okvare sluha in vida ali epilepsije glede na velikost vzorca niso bile statistično
značilne, so bile pa nekatere, kot npr. okvare sluha prisotne skoraj dvakrat pogosteje
pri slovenskih otrocih v primerjavi s SRCP in lahko da bi se v večjem vzorcu
preiskovancev pokazale za pomembne.
V Sloveniji je več otrok s CP, ki so bili rojeni prezgodaj in z nižjo telesno težo, kar
potrjuje trditev, da je prezgodnji porod močan dejavnik tveganja za CP. Delež
prezgodaj rojenih otrok v SRCP znaša 35,0 % v skupini zelo nezrelih novorojenčkov
(gestacijska starost < 32 tednov) in 24,1 % za manj nedonošene otroke (gestacijska
starost 32 - 36 tednov tednov). V splošni populaciji sta ta dva odstotka bistveno
nižja: 1,2 % in 5,5 % (78). Tudi v Evropi so opažali podobo povezavo med
prezgodnjimi porodi in CP v času, ko se je zaradi boljše oskrbe nezrelih
novorojenčkov izboljšalo njihovo preživetje, stopnja pojavnosti CP v tej populaciji pa
je ostala velika (3, 76). V sledečih letih se je z nadaljnim izboljšanem zgodnjih
terapevtskih ukrepov pričela zmanjševati tudi pojavnost CP v tej skupini
novorojenčkov (76). V našem prostoru je verjetno v primerjavi z Evropo prišlo do
zamika v napredku zgodnje terapevtske oskrbe nedonošenčkov in je večja stopnja
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CP v letih 1999 - 2005 v tej skupini novorojenčkov posledica tako njihovega dobrega
preživetja, kot tudi nekoliko manj optimalne oskrbe začetne oskrbe v zgodnjem
neonatalnem obdobju.
Glede na to, da med skupinama ni razlik v tipu CP in oceni grobe motorike po
GMFCS lestvici, ki sta najpomembnejša elementa klinične klasifikacije CP, lahko
trdimo, da sta si populaciji slovenskih in evropskih otrok s CP med seboj zelo
podobni. Razlike so prisotne v ocenah delovanja zgornjih udov po lestvici BFMF, kjer
je več slovenskih otrok opredeljenih z najlažjo in manj z najtežjo okvaro. V Sloveniji
so otroci po posameznih lestvicah ocenjeni s strani izkušenih zdravnikov
specialistov in terapevtov tekom obravnav v razvojnih in nevroloških ambulantah in
v sklopu obravnav na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu - Soča. Razlogi za
razlike so verjetno v subjektivnosti kliničnih ocenjevalnih orodjih in naravi CP, ki je po
gibalnih vzorcih zelo kompleksna.
Otroci so si med seboj podobni tudi v sopojavnosti različnih motenj in telesnih okvar.
Statistično značilne razlike so prisotne na področju slikovnih nevroloških preiskav.
Pri nas je bilo MRS v času, ko so bili otroci v SRCP stari prvih nekaj let, relativno
slabo dostopno. Še najbolj je to izrazito v obdobju novorojenčka, ko za razliko od
sedanje prakse MRS praktično ni bil mogoč. Posledično so bile pomanjkljive tudi
izkušnje pri odčitavanju slikovnih rezultatov.

5.3 Z zdravjem povezana kakovost življenja otrok s cerebralno
paralizo
5.3.1 HRQoL slovenskih otrok s CP
Z našo raziskavo smo prvič pridobili podatke o HRQoL slovenskih otrok in
najstnikov s CP. Standardizirane lestvice, ki bi številčno opredeljevala slabo /
povprečno / dobro HRQoL ni na voljo. Rezultate HRQoL je zato potrebno vrednotiti z
umestitvijo v širši kontekst HRQoL otrok s CP in QoL otrok iz splošne populacije.
V primerjavi z rezultati temeljne raziskave DISABKIDS, ki podaja tudi populacijske
referenčne vrednosti, so tako slovenski preiskovanci kot njihovi skrbniki ocenili svojo
HRQoL nekoliko bolje: naši preiskovanci 75,6 (SD 16,0) proti DISABKIDS
preiskovancem 65,41 in naši skrbniki 66,9 (SD 18,2) proti DISABKIDS skrbnikom
60,93 (52).
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Podobna raziskava naši, ki je bila izvedena na 78 skrbnikih in 25 preiskovancih,
starih 9-12 let z vprašalnikom CP QoL, je poročala o samooceni HRQoL 82,6 (10,4)
in oceni s strani skrbnikov 74,9 (9,1) (49). Raziskavi SPARCLE I in II, kjer je bil
uporabljen KIDSCREEN vprašalnik, ne navajata končne ocene QoL, poročata pa o
dobri oceni HRQoL otrok s CP, ki se znotraj posameznih domen vprašalnika giblje
med 48,1 in 55,9 (44, 51).
V Sloveniji je bila v preteklosti ocenjena QoL mladostnikov z vprašalnikom
KIDSCREEN (69). Rezultati so podani v obliki razdelitve ocen v tri kategorije: nizko,
povprečno in visoko. Največ mladostnikov se je uvrstilo v kategorijo povprečne QoL.
Iz navedenega ugotavljamo da je ugotovljena HRQoL slovenskih otrok s CP,
ocenjena tako s strani skrbnikov, kot tudi preiskovancev samih, dobra in je v skladu
z ugotovitvami podobnih raziskav iz drugih držav (44, 49, 52, 86).
5.3.2 Starost preiskovancev
Podatki projekta SPARCLE, ki je vključeval raziskavi SPARCLE I in SPARCLE II o
HRQoL otrok in najstnikov s CP, prepričljivo kažejo, da so njihove splošne ocene
HRQoL, z izjemo domen Socialna podpora in Vrstniki, primerljive s HRQoL enako
starih otrok iz splošne populacije (51). V longitudinalnih vzorcih omenjenih raziskav
je bila HRQoL v otroški dobi dober napovedni dejavnik kasnejše HRQoL tekom
odraščanja.
Več raziskav, vsaka zase posebej z različnimi vprašalniki, ocenjuje HRQoL posebej
pri otrocih in posebej najstnikih (49, 57, 87-89). Raziskave, ki bi, kot naša, v istem
presečnem vzorcu z uporabo istega vprašalnika primerjala HRQoL otrok in
najstnikov, pri pregledu literature nismo našli. Preiskovana skupina slovenskih
najstnikov s CP ocenjuje HRQoL slabše kot skupina otrok. Ta razlika med HRQoL
najstnikov in otrok je še posebej razvidna iz ocen skrbnikov. Do neke mere je to
pričakovano, saj se dojemanje kakovosti življenja tekom odraščanja spreminja na
račun vse večjega pomena določenih vrednot, kot so samostojnost, odnosi,
spolnost in sprejemanje okvare telesnih funkcij (88). Primarni cilj naše raziskave je bil
pridobiti splošno oceno HRQoL slovenskih otrok s CP. Število samoocenjenih
vprašalnikov je bilo relativno majhno in ni omogočalo nadaljne, še bolj razčlenjene
analize podatkov znotraj posameznih podskupin preiskovancev. Prav tako naša
raziskava ni zajemala starostno primerljivega vzorca otrok iz splošne populacije.
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5.3.3 Dejavniki, ki so povezani s HRQoL
Z drugo in tretjo hipotezo naše raziskave smo želeli preveriti negativno povezanost
med stopnjo motorične okvare in HRQoL ter med sopojavnostjo epilepsije in
HRQoL.
V več raziskavah je bila višja stopnja okvare fizičnih funkcij, ocenjena z lestvicami
GMFCS, BFMF ali MACS, statistično značilno povezana s slabšo HRQoL (44, 49,
86). V naši raziskavi so skrbniki otrok z višjo oceno GMFCS HRQoL ocenjevali
slabše kot skrbniki otrok z blažjimi okvarami. Povezave med HRQoL in težo telesne
okvare po lestvici GMFCS med preiskovanci nismo ugotovili.
Pri odgovorih otrok z epilepsijo je bila sicer vrednost HRQoL v povprečju nižja za
3,4, vendar je bil vzorec otrok premajhen (le 6 otrok z epilepsijo) za statistično
ovrednotenje te razlike. Pri HRQoL ocenah skrbnikov se je povezanost epilepsije z
nižjo HRQoL približala mejno statistično značilni razliki. V tem vzorcu je bilo 21
skrbnikov otrok z epilepsijo. Morda bi večji vzorec skrbnikov otrok z epilepsijo to
povezanost potrdil. Zaradi premajhnega števila izpolnjenih vprašalnikov s strani
otrok z epilepsijo in njihovih skrbnikov, ocena povezanosti epilepsije z oceno HRQoL
ni bila mogoča.
Bolečina je znan dejavnik, ki pripomore k slabšemu vključevanju v družbo in nižje
ocenjeni HRQoL oseb s CP (44, 46, 49, 51). Skladno s temi ugotovitvami je bila v
naši raziskavi bolečina povezana s statistično pomembno nižjimi ocenami HRQoL v
vseh skupinah preiskovancev in skrbnikov, tako pri generičnem vprašalniku, kot tudi
pri vprašaniku, prilagojenim za CP.
Motnje spanja pri naših otrocih so bile v generičnem vprašalniku negativno
povezane s HRQoL, ocenjene s strani skrbnikov. Enako tudi v različici, prilagojeni za
CP, ocenjeni s strani preiskovancev. Pri pregledu literature nismo našli raziskave, ki
bi motnje spanja posamično obravnavala kot morebiten dejavnik povezan s slabšo
ocenjeno HRQoL.
Umska manjrazvitost preiskovancev je bila statistično pomembno povezana z nižjimi
ocenami HRQoL v obeh različicah vprašalnika DCSM-CPM. Enako so pokazale tudi
druge raziskave o HRQoL otrok s CP (44, 51).
Med socialno ekonomskimi dejavniki je bila v različici generičnega vprašalnika za
preiskovance s slabšo oceno HRQoL povezana nižja izobrazba matere.
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V sklopu preverjanja notranje skladnosti in konstruktivne veljavnosti vprašalnikov je
bila opravljena tudi komponentna analiza na domenah posameznih odgovorov, ki je
pokazala, da je imela domena Zdravljenje pri ocenah staršev veliko višjo utež kot pri
samoocenah otrok. Starši otrok, pri katerih poteka zdravljenje, ocenjujejo, da imajo
otroci zaradi tega slabšo HRQoL, medtem ko otroci svojo kakovost življenja
ocenjujejo neodvisno od jemanja zdravil.
Skladno z drugimi raziskavami tudi mi ugotavljamo, da sta z vidika HRQoL najslabše
ocenjeni področji Socialna vključenost in Samostojnost, kar je glede na naravo
bolezni do določne mere pričakovano (45, 51). Večina terapevtskih obravnav stremi
k izboljšanju fizične samostojnosti, na ostala področja HRQoL pa ima omejen vpliv.
Za otroke s CP je zelo pomembno načrtovati dostopne multidisciplinarne timske
terapevtske obravnave, ki se kot celota dotaknejo čimvečih vidikov HRQoL. Po
besedah skrbnikov (vprašanja iz dodatka) so terapevtske obravnave pogosto težko
dostopne in povezane s precejšnjim finančnim bremenom za družino. Pomembno je
tudi osveščanje širše javnosti in prilagajanje mestnih infrastruktur z namenom
zmanjševanja stigme oseb z okvaro fizičnih funkcij in izboljšanje njihove socialne
vključenosti v družbo, ki jim je pogosto pomembnejša od samega fizičnega
delovanja (45).
5.3.4 Vidik skrbnikov
Podobno kot v drugih raziskavah so tudi naši otroci in najstniki ocenili svojo HRQoL
bolje kot njihovi skrbniki (49, 89). Razlogi za to verjetno izhajajo iz dejstva, da se
otroci osredotočajo na svoje zmožnosti, saj je bila motorična okvara od nekdaj del
njihovega življenja. Po drugi strani starši pogosto primerjajo svoje otroke z zdravo
populacijo in vidijo predvsem njihovo telesno okvaro (90).
Ne glede na stopnjo telesne okvare je večina preiskovancev v času raziskave
prebivala doma, kar kaže na zelo veliko vpletenost družine v skrb zanje. S tega
vidika so nižje ocene morda odraz fizičnega in psihološkega bremena skrbnikov.
Znano je, da je blaginja skrbnikov, ki skrbijo za otroke s CP statistično značilno
slabša kot pri primerljivih osebah iz splošne populacije (91). V naši raziskavi bi lahko
to preverili s sočasno uporabo vprašalnika, posebej namenjenega ocenjevanju
HRQoL skrbnikov otrok s CP. Zaradi obsežnosti svežnja vprašalnikov, ki so ga
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skrbniki prejeli v raziskavi, smo se odločili, da to vprašanje pustimo kot eno od
bodočih možnosti raziskovanja na tem področju.
Vsekakor je zelo pomembno spodbujati razvoj podpornih služb za družine otrok s
trajno telesno okvaro in organiziranih starševskih skupin, kjer skrbniki med sabo
lahko izmenjajo svoje izkušnje, poglede in nasvete. V raziskavi ugotavljamo, da kljub
številnim neugodnim socialno-ekonomskim faktorjem, kot npr. velika stopnja
nezaposlenih mater, ti niso statistično značilno povezani s HRQoL (88).
5.3.5 Vprašalniki DISABKIDS
Uporaba DISABKIDS generičnih vprašalnikov omogoča primerjavo HRQoL med
otroci z različnimi kroničnimi zdravstvenimi stanji. Usklajeni so z vprašalniki
KIDSCREEN, ki so namenjeni ocenjevanju QoL otrok iz splošne populacije in tako
omogočajo tudi tovrstno primerjavo. Poleg tega so med orodji, ki so na voljo,
ocenjeni, da zelo dobro ocenjujejo HRQoL (60). Vse to so bili glavni razlogi, da smo
jih izbrali za glavno raziskovalno orodje v naši raziskavi.
Slovenske različice vprašalnikov so se izkazale z zelo dobro notranjo skladnostjo in
ustrezno konstruktivno veljavnostjo. Tudi linearna povezanost med končnimi
ocenami med DISABKIDS in PedsQL vprašalniki je bila zelo dobra, s čimer je bila
potrjena konvergentna veljavnost obeh generičnih DISABKIDS vprašalnikov.
V splošnem so bili s strani preiskovancev in njihovih skrbnikov vsi vprašalniki sprejeti
zelo dobro. V literaturi se v zvezi z DISABKIDS vprašalniki pojavljajo kritike na
negativno ubesedena vprašanja (npr. do katere mere osebo nekaj moti..) in
pomanjakanje kazalcev blaginje (62). Kljub temu je bilo v naši raziskavi zelo malo
preiskovancev, ki so se ob izpolnjevanju počutili neprijetno. Večina bi jih bila
pripravljenih ob priložnosti vprašalnike ponovno izpolniti. Skrbniki so sami izrazili
pobudo, da bi želeli vprašalnike izpolniti večkrat tekom otrokovega odraščanja, saj
bi jim nudili dragocen vpogled v njegovo osebno doživljanje in jim dali povratno
informacijo, kako dobro ga vodijo skozi različna težavnejša obdobja, kot je na primer
odraščanje.
Pri analizi vprašalnikov za skrbnike smo opazili večji delež določenih neodgovorjenih
vprašanj. Dve skupini skrbnikov sta nanje težko odgovorili. Skrbniki otrok z zelo
blago okvaro fizičnih funkcij niso mogli odgovoriti na vprašanja do katere mere jih ta
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pri določeni aktivnosti moti, saj z njo sploh niso imeli težav. Po drugi strani so
skrbniki preiskovancev s hudimi okvarami fizičnih funkcij in umsko manjrazvitostjo
navajali, da imajo omejen vpogled v otrokovo doživljanje samega sebe in niso znali
odgovoriti na vprašanja, ki so zahtevala abstraktno mišljenje kot npr. do katere mere
zaupajo v svojo prihodnost. Enako smo ugotavljali za splošni vprašalnik DCGM-37 in
specifični za CP DCSM-CPM kot tudi za PedQL vprašalnik. Ker je spekter telesnih
okvar v sklopu CP ekstremno širok, smo mnenja, da bi orodja za ocenjevanje pri
posameznih vprašanjih vedno morala ponuditi dodatni možnosti kot sta: "Zaradi
omejenega pogleda v otrokovo samodoživljanje na vprašanje ne morem odgovoriti"
in "S to aktivnostjo nimam težav". Na ta način bi več vprašalnikov ostalo veljavnih in
povednih. V naši raziskavi bi se tem dilemam deloma lahko izognili z uporabo zgolj
za CP specifičnega daljšega vprašalnika, kot je npr. CP QOL-Child vprašalnik,
vendar bi ob tem izgubili določene zgoraj navedene prednosti vprašalnika
DISABKIDS.
5.3.6 Omejitve raziskave
Naša raziskava je imela določene omejitve. Število preiskovancev je bilo v
posameznih podskupinah relativno majhno. Pri analizi večjega vzorca preiskovancev
bi morda lahko bolj jasno odgovorili na vprašanji o povezanosti stopnje motorične
okvare in prisotnosti epilepsije na oceno, kar je bil predmet druge in tretje hipoteze.
Morda bi tudi lahko prepoznali dejavnike, ki so povezani s slabšim dojemanjem
HRQoL v najstniški populaciji ali ocenili povezanost s sočasno prisotnimi motnjami
ali okvarami telesnih funkcih, ki se redkeje pojavljajo pri otrocih s CP. Nismo imeli
starostno primerljivega vzorca slovenskih otrok in najstnikov iz splošne populacije in
zato nismo mogli uvstiti naših izledkov v širšo sliko QoL starostno ujemajočih otrok
iz splošne populacije, živeče istočasno v istem kulturološkem okolju. Za pridobivanje
podatkov smo iz logističnih razlogov uporabili le delno oseben pristop (telefonski
pogovor in pisna komunikacija, ki sta bila sicer podana kot dve od priporočenih
možnosti v navodilih za izvajanje raziskave z DISABKIDS vprašalniki (67)). Rezultati
bi bili najbolj kakovostni, če bi bili vsi pridobljeni po istem postopku, preko
osebnega pristopa s strani ene in iste osebe. Kot primarno orodje za oceno HRQoL
je bil izbran splošni vprašalnik, ki ni bil specifičen za CP in so bila morda zato
določena vprašanja težje odgovorljiva.
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6 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI ZA KLINIČNO PRAKSO
Cerebralna paraliza je zelo raznoliko stanje, znotraj katerega se nahajajo otroci z
različnimi stopnjami telesnih okvar in številom pridruženih motenj. Zato je Slovenski
register cerebralne paralize dragocena baza podatkov, ki omogoča dober pregled
nad stanjem otrok s cerebralno paralizo v Sloveniji in njihovo primerjavo z otroci
drugod po Evropi. Na tem mestu se izpostavlja pomembna vloga slovenskih
razvojnih pediatrov, ki prispevajo glavnino podatkov v SRCP. Zaradi njih sta zbiranje
in analiza podatkov slovenskih otrok s CP sploh mogoča.
Slovenski otroci s CP imajo dobro z zdravjem povezano kakovost življenja. Eden
izmed glavnih dejavnikov, odgovornih za slabšo HRQoL je bolečina, zato je pri
obravnavi otrok s CP potrebno nanjo pomisliti in jo odpravljati. Podobno velja za
motnje spanja.
Tekom odraščanja se s spreminjanjem pogleda na svet spreminja tudi dojemanje
HRQoL. Zato je v tem obdobju pomembno biti pozoren na otrokovo doživljanje
svojega stanja in lastne pozicije v družbi, še posebej na področjih socialne
vključenosti in samostojnosti, ki sta otrokom s CP najpomembnejši. Med sabo se
razlikujejo tudi pogledi na HRQoL otrok in najstnikov od pogledov njihovih strašev.
Pomembno je spodbujati dobro medsebojno komunikacijo med starši in otroci,
zaupanje staršev in krojenje lastnih pričakovanj glede na otrokovo doživljanje
samega sebe. Pomembno je starše opremiti tudi z naslovi skupin ali ustanov, kamor
se lahko obrnejo za pomoč, ko se znajdejo v dilemah, povezanih z odraščajočim
otrokom s CP.
Starši so sami izrazili željo in pripravljenost za izpolnjevanje podobnih vprašalnikov
tekom otrokovih rednih obravnav. Tudi otroci in najstniki sami so vprašalnike lepo
sprejeli. Zato predlagamo, da se otrokom s CP in njihovim staršem ponudi možnost
izpolnjevanja vprašalnikov o HRQoL včkrat tekom njihovega razvoja in se glede na
rezultate prilagodi otrokove obravnave, tako da se dodatno podprejo morebitni
šibkejši elementi njegovega delovanja znotraj ožjih in širših družbenih okvirjev.
Opisana raziskava o HRQoL slovenskih otrok s CP odpira nekaj novih vrat za
nadaljne raziskave na področju kakovosti življenja otrok in mladostnikov v Sloveniji.
DISABKIDS vprašalniki so usklajeni z vprašalniki KIDSCREEN, ki se uporabljajo za
oceno QoL otrok v splošni populaciji. Raziskava o QoL starostno ujemajočih otrok iz
plošne populacije bi rezultate naše raziskave dodatno umestila v širši kontekst QoL
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slovenskih otrok in najstnikov. DISABKIDS generični vprašalnik je v splošnem
namenjen otrokom s kroničnimi stanji in nudi možnost primerjave HRQoL med otroci
z različnimi kroničnimi stanji. Glede na ugotovljene slabše ocene HRQoL s strani
skrbnikov, bi bilo zanimivo posebej oceniti njihovo QoL z vprašalniki namenjenimi
skrbnikom otrok s kroničnimi stanji in poskušati opredeliti do katere mere njihovo
lastno doživljanje QoL vpliva na doživljanje HRQoL njihovih otrok.
Predvsem pa bi bilo treba v vsakodnevni praksi spodbujati uporabo orodij, kot so
npr. vprašalniki za oceno HRQoL, ki otrokom s CP omogočajo sporočanje lastnih
videnj in doživljanj okolici in jih upoštevati pri njihovem vključevanju v družbo in
razne terapevtske ali druge dejavnosti.
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7 IZVIRNI PRISPEVEK K ZNANOSTI
V predstavljenem delu so bili prvič zbrani in predstavljeni podatki o slovenskih
otrocih s CP v tako širokem obsegu. Dodali smo nekaj pomembnih postavk v
poglavja, povezana z zdravstvenim stanjem posameznika, in dodali poglavje o
zdravljenju in obravnavi otrok ter o socialno ekonomskem ozadju družin.
Prvič so bili slovenski otroci s CP umeščeni v širšo sliko evropskih otrok s CP. V
sodelovanju z dr. Elodie Selier, dr. med., ki je ena vodilnih oseb na področju
evropske epidemiologije CP, smo primerjali slovenske podatke s podatki iz ostalih
23. centrov iz 17 držav, ki poročajo v evropski register. Ugotovili smo, da se skupini
med seboj, razen v deležu prezgodaj rojenih otrok, opredelitvi stopnje prizadetosti
fine motorike zgornjih udov po lestvici BFMF in številu slikovnih nevroloških raziskav,
statistično značilno ne razlikujeta. S tem smo potrdili prvo hipotezo doktorskega
dela.
Po vzoru SRCP je skupina SCPE vključila določena dodatna poglavja tudi v evropski
register otrok s CP (dodatni podatki o pridruženih okvarah, lestvica za oceno
govorne okvare (govorna Viking lestvica), lestvica za oceno ročnih spretnosti MACS
(angl. Manual Ability Classification System), podatki o vstavljeni gastrostomi in
morebitnem CT slikanju glave), ki se bodo vanj poročali s strani vseh sodelujočih
centrov od leta 2016 dalje.
V sodelovanju s prof. dr. Monico Bullinger, dr. med., vodjo evropskega projekta
DISABKIDS in namestnico direktorja Inštituta in poliklinike za medicinsko psihologijo
znotraj Univerzitetne klinike Hamburg-Eppendorf, smo prvič v slovenski jezik
prevedli vprašalnike DISABKIDS (različice za samoocenjevanje in ocenjevanje s
strani skrbnikov), namenjene ocenjevanju HRQoL otrok s kroničnimi stanji in posebej
HRQoL otrok s CP in z epilepsijo. Oba vprašalnika za oceno HRQoL otrok s
kroničnimi stanji smo primerjali z že prevedimi in v slovenskem jeziku veljavnimi
vprašalniki PedsQL in jih klinično ovrednotili na zadostnem številu otrok ter ugotovili
konvergentno veljavnost slovenskih različic DISABKIDS vprašalnikov. Ugotovili smo
tudi zelo dobro notranjo skladnost in potrdili konstruktivno veljavnost slovenskih
prevodov. Poleg tega je bil odziv na izpolnjevanje tako s strani preiskovancev kot s
strani skrbnikov zelo dober. Vprašalniki DISABKIDS so se izkazali za primerno orodje
za oceno HRQoL otrok s CP. S tem smo potrdili četrto hipotezo doktorata.
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V svetovnem merilu je bila to tudi prva uporaba DISABKIDS vprašalnikov izključno
na skupini otrok s CP. Do sedaj je bila HRQoL otrok s CP ocenjevana z DISABKIDS
vprašalniki zgolj znotraj evropskih raziskav, opravljenih tekom sestavljanja in
preverjanja vprašalnikov, kjer pa so otroci s CP predstavljali le majhno skupino med
vsemi otroci z različnimi kliničnimi stanji, raziskave pa so se pri rezultatih
osredotočale na psihometrične lastnosti vprašalnikov, ne pa toliko na samo oceno
HRQoL.
To je bila prva uporaba kateregakoli orodja za oceno HRQoL na skupini slovenskih
otrok s CP. Analiza rezulatov izpolnjenih vprašalnikov je pokazala, da slovenski otroci
s CP svojo HRQoL ocenjujejo dobro. Ugotovili smo, da skrbniki otrok s CP
zaznavajo njihovo HRQoL slabše kot preiskovanci sami. Tu se odpira področje
slabega vpogleda v ožji življenski krog otrok s CP in neznan pomen različnih
dejavnikov iz njihovega ožjega okolja na počutje skrbnikov in posredno otrok samih.
Prepoznali smo dejavnike, ki so negativno povezani s HRQoL. Skladno z drugo in
tretjo hipotezo smo pričakovali, da bosta to predvsem višja stopnja okvare fizičnih
funkcij in prisotnost epilepsije, ki jo ima ena tretjina otrok s CP, česar pa deloma
zaradi velikosti vzorca preiskovancev nismo potrdili. Namesto tega so bili glavni
dejavniki, povezani s slabšim zaznavanjem HRQoL višja starost (najstniško obdobje),
prisotnost bolečine, motnje spanja, prisotnost umske manjrazvitosti in izobrazba
matere. Ti podatki so velikega pomena za načrtovanje optimalne obravnave otrok s
CP. Bolečino je potrebno aktivno iskati in jo odpravljati in po potrebi obravnave
dopolniti s strokovnjaki s področja protibolečinske terapije. Podobno velja za motnje
spanja. Mladostniki v najstniškem obdobju se srečujejo z zanje novimi potrebami in
videnji, zato je potrebno pri njihovi obravnavi tudi to imeti v mislih. Družine otrok je
potrebno podpirati in jim nuditi priložnosti za prost pretok informacij o skrbi za
otroke s CP in njihovih potrebah, ki se tekom njihovega odraščanja spreminjajo.

84

8 ZAHVALE
Najlepša zahvala gre vsem otrokom in njihovim staršem za sodelovanje in
izpolnjevanje vprašalnikov.
Iskrena hvala mentorju, prof. dr. Davidu Neubauerju, dr. med. ki je bil mentor v
najboljšem pomenu besede - na strokovnem in na človeškem nivoju; takšen, kot si
ga mlad strokovnjak pri svojih prvih samostojnih korakih v svet znanosti lahko samo
želi.
Hvala doc. dr. Damjanu Osredkarju, dr. med. za vse nasvete in vedno takojšnjo
pripravljenost pomagati, tako pri samem poteku raziskave kot pri oblikovanju članka.
Hvala prijateljem in družini, ki so znali v pravem trenutku dati vse od sebe, da so mi
omogočili lažji korak naprej.
Zahvale gredo tudi:
- skupini SCPE, posebno dr. Catherine Tronc, univ. dipl. stat. in dr. Elodie Selier, dr.
med. za prijazno sodelovanje posredovanje evropskih podatkov o otrocih s CP
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Tree Hugger

Objemajoč drevo

(Kimya Dawson)

(Kimya Dawson)

The flower said, "I wish I was a tree"

Roža je rekla: "želim biti drevo",

The tree said, "I wish I could be

drevo je reklo: "želim biti

A diﬀerent kind of tree"

drugačno drevo".

The cat wished that it was a bee

Mačka je želela biti čebela,

The turtle wished that it could fly

želva je želela leteti

Really high into the sky

zares visoko v nebo,

Over rooftops and then dive

preko streh in se nato potopiti

Deep into the sea

goloboko na morsko dno.

Et le jackalope a dit

In rogati zajec je dejal:

"Je voudrais être un yeti

"želim biti jeti,

Pour voler dans la nuit

da odletim v noč

Et m'en aller loin d'ici"

in sem od tod spuščen proč".

Mais le yeti a dit

Ampak jeti je odvrnil:

"Je voudrais être un monstre marin

"želim biti morska pošast,

Pour pouvoir rentrer dans la mer

da se vrnem v morje

De tous les requins"

med morske pse."

And the rattlesnake said

Klopotača je rekla:

"I wish I had hands so

"rada bi imela roke,

I could hug you like a man"

da bi te lahko objela, kot človeka."

And then the cactus said

Kaktus je dejal na to:

"Don't you understand

"Ne razumeš,

My skin is covered with sharp spikes

moja koža je pokrita z ostrimi bodicami,

That'll stab you like a thousand knives.

ki te kot tisoč nožev zabodejo,

A hug would be nice

objem bi bil lep,

But hug my flower with your eyes"

a objema mojo rožo naj tvoj pogled."

The flower said, "I wish I was a tree"

Roža je rekla: "želim biti drevo",

The tree said, "I wish I could be

drevo je reklo: "želim biti

A diﬀerent kind of tree"

drugačno drevo".

The cat wished that it was a bee

Mačka je želela biti čebela,

The turtle wished that it could fly

Želva je želela leteti

Really high into the sky

zares visoko v nebo,

Over rooftops and then dive

preko streh in se nato potopiti
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Deep into the sea

goloboko na morsko dno.

And in the sea there is a fish

In tam v morju je riba,

A fish that has a secret wish

riba s skrivno željo,

A wish to be a big cactus

željo, da bi bila velik kaktus,

With a pink flower on it

z vijolično rožo na sebi.

And the flower

In roža

Would be its oﬀering

bi bila njegov poklon

Of love to the desert

ljubezni puščavi.

And the desert

Puščavi,

So dry and lonely

tako suhi in pusti,

That the creatures all

da vsa bitja

Appreciate the eﬀort.

cenijo njen trud.
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9 PRILOGE
9.1 Definicije različnih oblik CP glede na evropsko klasifikacijo CP
Za SPASTIČNO CP je značilno najmanj dvoje od:
- nenormalen vzorec drže in/ali gibanja
- povišan (ne nujno vedno enak) mišični tonus
- patološki kitni refleksi (ojačani refleksi: hiperrefleksija in/ali piramidni znaki, npr. Babinski
refleks)
Spastična CP je lahko:
ENOSTRANSKA: moteno delovanje udov na eni strani telesa

ali

OBOJESTRANSKA: moteno delovanje udov na obeh straneh telesa
Za ATAKSIČNO CP je značilno:
- nenormalen vzorec drže in/ali gibanja

in

- izguba urejene mišične usklajenosti in posledični gibi, storjeni z neobičajno močjo, brez
ritma in z nenatančnostjo
Pri DISKINETIČNI CP prevladuje:
- nenormalen vzorec drže in/ali gibanja

in

- nehoteni, nenadzorovani, ponavljajoči se, občasno stereotipni gibi
Diskinetična CP je lahko:
- DISTONIČNA, ki jo opredeljuje:
• hipokinezija (zmanjšano gibanje, npr. trdi gibi)

in

• hipertonija (zvišan mišični tonus)

ali

- HOREOATETOTIČNA, pri kateri se pojavlja:
• hiperkinezija (zvečan obseg gibanja, npr. balistični gibi)
• hipotonija (znižan mišični tonus)

Vir: Rosenbaum (11)
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9.2 Lestvica za oceno grobega motoričnega delovanja GMFCS
GMFCS
I Hodi brez omejitev. Omejitve pri naprednejših grobih motoričnih veščinah.
II Hodi brez omejitev. Omejitve pri hoji zunaj in v skupnosti.
III Hodi s pomočjo pripomočkov za hojo. Omejitve pri hoji zunaj in v skupnosti.
IV Lastna mobilnost omejena. Otroci se prenašajo ali uporabljajo električne mobilnostne
pripomočke zunaj in v skupnosti.
V Lastna mobilnost je zelo omejena tudi s pomočjo pripomočkov

9.3 Lestvica za oceno dvoročnosti BFMF
BFMF
I Ena roka: rokovanje brez omejitev. Druga roka: brez omejitev ali omejitve pri gibih fine motorike.
II a) Ena roka: rokovanje brez omejitev. Druga roka: samo zmožnost prijema ali držanja.
b) Obe roki: omejitve pri gibih fine motorike
III a) Ena roka: rokovanje brez omejitev. Druga roka brez funkcionalnih gibov.
b) Ena roka: omejitve pri zapletenejših gibih fine motorike. Druga roka: samo zmožnost prijema
ali
slabše.
IV a) Obe roki: samo zmožnost prijema.
b) Ena roka: samo zmožnost prijema. Druga roka: samo zmožnost držanja ali slabše.
V Obe roki samo zmožnost držanja ali slabše.
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9.4 Klasifikacija magnetnoresonančnega slikovnega izvida po SCPE

Klasifikacija MRS izvida
A NAPAKE V RAZVOJU
A1 motnje proliferacije, migracije ali organizacije
A2 druge motnje v razvoju

B PRETEŽNO OKVARA BELE MOŽGANOVINE
B1 periventrikularna levkomalacija
B2 posledice intraventrikularne krvavitve ali periventrikularni hemoragični insult
B3 kombinacija periventrikularne levkomalacije in intraventrikularne krvavitve

C PRETEŽNO OKVARA SIVE MOŽGANOVINE
C1 lezije v bazalnih ganglijih / talamusu
C2 kortiko-subkortikalne lezije
C3 arterijski insult

D RAZNE SPREMEMBE
E NORMALEN IZVID
Z NEZNANO
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9.5 Klasifikacija ultrazvočnega slikovnega izvida po SCPE

Klasifikacija UZ izvida
A NAPAKE V RAZVOJU
A1 motnje proliferacije, migracije ali organizacije
A2 druge motnje v razvoju

B PRETEŽNO OKVARA BELE MOŽGANOVINE
B1 spremembe ehogenosti
B1.1 nehomogena perivetrikularna ehogenost (perivetrikularna levkomalacija brez cističnih
sprememb
B1.2 perivetrikularne cistične spremembe z/brez propada možganovine (cistična
perivetrikularna levkomalacija)
B2 periventrikularni hemoragični insult (intraventrikularna krvavitev IV stopnje)
B3 posthemoragična razširitev vetriklov

C PRETEŽNO OKVARA SIVE MOŽGANOVINE
C1 lezije v bazalnih ganglijih / talamusu
C2 parasagitalne spremembe
C3 arterijski insult
C4 krvavitev

D RAZNE SPREMEMBE
E NORMALEN IZVID
Z NEZNANO
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9.6 Obrazec za zbiranje podatkov otrok s CP za vpis v SRCP
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9.7 Vprašalniki DISABKIDS
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9.8 Vprašalniki PedsQL
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9.9 Dodatna vprašanja za skrbnike in preiskovance
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9.10 Obveščen pristanek in navodla za izpolnjevanje vprašalnikov
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