


Παιδικό άσθμα : 
πότε φεύγει – πότε μένει;



Παιδικό   άσθμα 

• Χρόνια φλεγμονή των 
αεραγωγών με τις 
παρακάτω κλινικές 
εκδηλώσεις:

• Διαλείπουσα   απόφραξη 
• Βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα
σε ερεθίσματα

• Αποδεδειγμένη 
αντιστρεπτότητα στην 
απόφραξη

American Academy of Paediatrics 2015

• Γιατί το συζητάμε???

• Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

• Η επιβάρυνση της νόσου 
μεγάλη στο παιδί, την 
οικογένεια, την κοινωνία

• Πιθανή εξέλιξη σε άσθμα 
στην ενήλικο ζωή



Μύθοι και…αβεβαιότητες

• Θα περάσει όταν το παιδί γίνει 6,9,12 ετών…
• Ο ιός προκάλεσε το άσθμα ή ήταν μόνο η 

σκανδάλη?
• Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή θεραπεύουν 

το άσθμα?
• Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή προκαλούν 

αναστολή της αύξησης?
• Οι συνδυασμοί  είναι ασφαλείς στα παιδιά?
• Ο ρόλος του καπνίσματος?
• Εναλλακτικές θεραπείες βοηθούν?



Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
θεραπεύουν το άσθμα…



Ομοφωνίες

• Η καθημερινή χορήγηση εισπνεόμενων 
στεροειδών αποτελεί θεραπεία εκλογής στο 
ήπιο έως μέτριο επίμονο άσθμα (mild to 
moderate persistent asthma ) και στον 
υποτροπιάζοντα συριγμό(recurrent wheezing)

GINA 2015



Στοιχείο 4: Μακροχρόνια Αντιμετώπιση του Άσθματος

Θεραπεία με Κλιμακωτή Προσπέλαση:
Παιδιά 

Ανακουφιστική: Ταχείας δράσεως εισπνεόμενοι β2-διεγέρτες κατ’ επίκληση

Θεραπεία
ελέγχου:

 Μοντελουκάστη

 ή

 Χαμηλή Δόση 
Εισπνεόμενου 
Κορτικοειδούς

Θεραπεία
ελέγχου:

 Μέτρια Δόση 
Εισπνεόμενου 
Κορτικοειδούς

 Και

 Μοντελουκάστη

Θεραπεία ελέγχου:
 Υψηλή Δόση 

Εισπνεόμενου 
Κορτικοειδούς και  ένα 
ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα  (εάν 
χρειάζεται):

 Σε περίπτωση 
ικανοποιητικού 
ελέγχου, μείωση 
της θεραπείας

 Επαναξιολόγηση

ΣΤΑΔΙΟ 1:

Διαλείπον

ΣΤΑΔΙΟ 2:

Ήπιο Επίμονο
ΣΤΑΔΙΟ 3:

Μέτριο Επίμονο
ΣΤΑΔΙΟ 4:

Σοβαρό Επίμονο Αποκλιμάκωση

Επίτευξη: Έλεγχος του Άσθματος
Επίτευξη:  Καλύτερα Δυνατά 

Αποτελέσματα

Ακολουθούν και άλλες επιλογές στη θεραπεία ελέγχου και ανακουφιστική θεραπεία

Θεραπεία
ελέγχου:
Δεν χρειάζεται

-Θεοφυλλίνη βραδείας
απελευθέρωσης

- Μακράς δράσης
εισπνεόμενος β2-
διεγέρτης

- Από του στόματος
στεροειδές

GINA2015





Τα ICS δεν τροποποιούν τη φυσική πορεία  της 
νόσου…

Guilbert TW The New England journal of medicine 2006



Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
θεραπεύουν το άσθμα



Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
προκαλούν αναστολή της αύξησης 

και άλλα πολλά τρομακτικά…





Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
προκαλούν αναστολή της αύξησης 

και άλλα πολλά τρομακτικά…



Οι συνδυασμοί δεν είναι ασφαλείς στα 
παιδιά



Efficacy and Safety of Inhaled Corticosteroids in 
Combination with a

Long-Acting Beta2-Agonist in Asthmatic Children 
Under Age 4

Anagnostopoulou P1, Hatziagorou E1, Kirvasilis F1, Hatziamichail A2, Tsanakas J1.

1 3rd Pediatric Dept, Pediatric Pulmonology Unit, Hippokration Hospital, Greece,
2Pediatric Dept, Alexandroupolis Hospital, Alexandroupolis, Greece

American Thoracic Society  2007



METHOD:

• A retrospective study of 314 children, who have started 
FP/SA before the age of 4 years, has been conducted. 

• Duration of therapy: 9.3 ± 3.1 months.

• To determine the efficacy, we evaluated the change in 
hospitalization rates, the frequency of wheezing; 
exercise induced asthma and nocturnal wheeze. 

• Side effects of the drug were also evaluated. 
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Incidence of Exercise Induced Asthma (EIA) and 
Nocturnal Asthma (NA)
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Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του 
συνδυασμού εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών 

& β2-διεγερτών μακράς δράσης 
σε «ασθματικά» παιδιά μικρότερα των 5 ετών

Δ. Παπανικολάου, Δ. Τερζή, Ε. Χατζηαγόρου,  

Π. Αναγνωστοπούλου, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας 

Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, ΑΠΘ, Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

EurRespJ 2016, submitted



Υλικό και Μέθοδος

 Αναδρομική μελέτη 796
περιστατικών

 Δεκέμβριος 2002 – Απρίλιος 2015

 Ε.Ι. Αναπνευστικού εργαστηρίου,
3η Παιδιατρική κλινική, ΑΠΘ,
Ιπποκράτειο Γ. Ν. Θ.

 Κριτήρια:

– έναρξη χρήσης FP/SA <5 ετών 

– διάρκεια θεραπείας 
τουλάχιστον 3 μήνες

– παρακολούθηση έως το τέλος 
της θεραπείας ή τα 5α

γενέθλια

 Ημερήσια δόση FP: 200 μg

• Εκτιμήσαμε:

Συχνότητα 
παροξυσμών

Αριθμός 
νοσηλειών

Σχετιζόμενα 
με άσκηση 

συμπτώματα

Νυχτερινά 
συμπτώματα

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες 



27,13%

3,01%

0,00%
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30,00%

P<0,001

Νοσηλείες

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



36,80%
33,66%

10,55%

6,40%

ΕΑ ΝΑ

P<0,01

ΕΑ και ΝΑ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



Αποτελέσματα :

Δεν παρατηρήθηκε καμία σοβαρή
ανεπιθύμητη ενέργεια στους ασθενείς μας.

• ήπια ευερεθιστότητα σε 16 περιστατικά (2%)

• βράγχος φωνής σε 5 περιστατικά (0,6%)



March 2016

…It is clear that among patients with asthma who have not had life-threatening 
episodes in the past and are highly adherent to their drug regimen, it is likely that 
the use of salmeterol together with fluticasone in a single inhaler is safe. For these 
patients and this combination, the black-box warning should be lifted.

…In one of the ongoing trials that are assessing adverse events associated with 
fluticasone–salmeterol (ClinicalTrials.gov number, NCT01462344), investigators are 
studying children between the ages of 4 years and 11 years.



Οι συνδυασμοί δεν είναι ασφαλείς στα 
παιδιά



Ο ρόλος του καπνίσματος



Τι γνωρίζουμε ήδη

• Το κάπνισμα ίσως ο ισχυρότερος περιβαλλοντικός τροποποιητής
της φυσικής πορείας της νόσου

• Το κάπνισμα της εγκύου ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 
άσθμα μέχρι και την εφηβεία

• Οι μηχανισμοί , εκτός της άμεσης πνευμονικής βλάβης στο έμβρυο 
(και μέσω του παθητικού καπνίσματος στο παιδί) ,  πιθανώς 
περιλαμβάνουν και επιγενετικές οδούς 

• Έμμεση ισχυρή επίδραση στις συνήθειες του παιδιού στο μέλλον

Am J Respir Crit Care Med. 2014 Feb 15;189(4):401-7
Persistent effects of maternal smoking during pregnancy on lung function and asthma in adolescents

Chest. 2011 Mar;139(3):640-7. doi: 10.1378/chest.10-1800.

Epigenetics and prenatal influences on asthma and allergic airways disease.

Martino D1, Prescott S.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martino D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21362650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prescott S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21362650


Ο ρόλος του καπνίσματος



Εναλλακτικές θεραπείες: βοηθούν?



Περιστατικό

• Ο Μιχάλης είναι ένα αγόρι 10 ετών

• Ιστορικό άσθματος από 5 ετίας, συμπτώματα 
τη νύχτα και την κόπωση

• Συχνή χρήση ανακουφιστικής αγωγής

• Ευκαιριακή χρήση προφύλαξης

• Νοσηλεία τα Χριστούγεννα λόγω 
αναπνευστικής δυσχέρειας 



Σπιρομέτρηση κατά την έξοδο

• FEV1 41%-46,4%

• FVC 46%- 50%

• PEF 140-190 l/min



Σπιρομέτρηση 1 μήνα μετά

• FVC 88%

• FEV1 91%

• PEF 290 l/min

• Υπό αντιασθματική
αγωγή 

• Ένα από τα αρκετά παραδείγματα που συναντάμε στο 
ειδικό μας ιατρείο στη Γ’ΠΔ



Εναλλακτικές θεραπείες: βοηθούν?



Θα περάσει όταν το παιδί γίνει 6,9,12 
ετών…



The Melbourne Asthma Study: 1964-1999, Peter D. Phelan, Colin F. Robertson,
Anthony ,  Melbourne, Australia, J ALLERGY CLIN IMMUNOL
FEBRUARY 2002

The Melbourne Asthma Study: 1964-1999





The association between childhood asthma
and adult chronic obstructive pulmonary disease

Tai A, et al. Thorax 2014;69:805–810

Σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου, 
η ομάδα των 
ασθενών με 
βαρύ άσθμα είχε 

32 φορές 
υψηλότερο 
κίνδυνο 
εμφάνισης ΧΑΠ 
στην ηλικία των 
50 ετών!!!



• Τυχαιοποιημένη πολυκεντρική διπλή τυφλή κλινική μελέτη
• 1041 παιδιά 5-12 ετών με ήπιο/μέτριο άσθμα
• Έλαβαν για 4 χρόνια ημερήσια αγωγή με 

βουδεσονίδη/placebo ή νεδοκρομίλη/placebo
• Ακολούθησε 4 ετής παρακολούθηση, ανά 3μηνο

• Η δραστηριότητα του άσθματος κατά την παρατήρηση:
– Επίμονο (συμπτώματα σε κάθε επανέλεγχο)
– Περιοδικό (ανάμεσα στα άλλα δύο)
– Ασθμα που υποχώρησε (απουσία συμπτωμάτων τον τελευταίο 

χρόνο)

CAMP study 1993

Predictors of Remitting, Periodic, and Persistent Childhood Asthma
J Allergy Clin Immunol. 2010 Feb; 125(2): 359–366.e3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20159245






• Σε παιδιά με ήπιο/μέτριο άσθμα στη σχολική ηλικία μπορεί 
να βελτιωθεί η συμπτωματολογία ΑΛΛΑ δεν είναι πιθανή η 
υποχώρηση της νόσου

• Τα εισπνεόμενα κορτικοειδή ωφελούν ΑΛΛΑ δεν αλλάζουν τη 
φυσική πορεία της νόσου

• Η αποφυγή αλλεργιογόνων ενδεχομένως αυξάνει την 
πιθανότητα υποχώρησης της νόσου

• Οι έφηβοι της μελέτης στους οποίους η νόσος υποχώρησε 
ίσως αντιπροσωπεύουν έναν ηπιότερο φαινότυπο  

CAMP κύρια συμπεράσματα

Predictors of Remitting, Periodic, and Persistent Childhood Asthma
J Allergy Clin Immunol. 2010 Feb; 125(2): 359–366.e3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20159245


CONCLUSIONS

• Childhood impairment of lung 
function and male sex were the 
most significant predictors of 
abnormal longitudinal patterns 
of lung-function growth and 
decline. 

• Children with persistent asthma 
and reduced growth of lung 
function are at increased risk 
for fixed airflow obstruction 
and possibly COPD in early 
adulthood.

CAMP study 1993

N Engl J Med 2016; 374:1842-1852 May 12, 2016

http://www.nejm.org/toc/nejm/374/19/


Η εξέλιξη του άσθματος στα Ελληνόπουλα

Katsara, Kyrvasillis, Hatziagorou, et al. ERS 2011

1. 77% των ασθματικών παιδιών, εξακολουθούσαν να έχουν άσθμα στην 
ενήλικο ζωή.

2. Η πλειοψηφία αυτών (85%) είχαν ήπια συμπτώματα
3. Το βαρύ άσθμα στην παιδική ηλικία ήταν παράγοντας που οδηγούσε σε 

χαμηλή αναπνευστική λειτουργία στην ενήλικο ζωή



Περί Biomarkers…

• FeNO

• Επίπεδα των LTE4 στα ούρα

• Παλμικές εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
(impulse oscillometry_IOS) - συσχέτιση με 
καλύτερη απάντηση σε LABA σε σχέση με  
step up των ICS

• Ανάγκη για αποτελεσματικότερους βιοδείκτες
στο μέλλον…. 

Pediatric Pulmonology Year in review 2014, pt1



Asthma Genetics

• Οι αρχικές προσπάθειες αναζήτησης 
υπευθύνων γονιδίων όχι ενθαρρυντικές 

• FLG , έκφραση στο δέρμα και εμμέσως (?) άσθμα

• O 17q21 επίτοπος (ORMDL3) φαίνεται να σχετίζεται με μη ατοπικό
ασθματικό φαινότυπο με βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε βρέφη και 
νήπια

• Το DENND1B παράγοντας κινδύνου σε λευκούς και αφροαμερικανούς για 
early onset asthma

• Τα παραπάνω πιθανώς εκπροσωπούν διαφορετικούς 
μηχανισμούς της νόσου άρα και ενδότυπους?

Long term studies of the natural history of asthma in childhood, 
Am. Ac. Allergy, Asthma & Imm, 2010



REVIEW ARTICLE, Acta PED 2007

Ε
κ
π

ν
ευ

σ
τι

κ
ό

ς
σ

υ
ρ

ιγ
μ

ό
ς

Ιογενής

βρογχόσπασμος
Μη ατοπικό

Άσθμα 

Ατοπικό άσθμα

Ηλικία σε χρόνια



Προς το παρόν….

• Ένα παιδί
– ατοπικό

– με ένα θετικό οικογενειακό 
ιστορικό 

– με επίμονο μέτριο/σοβαρό 
άσθμα και 

– επηρεασμένη αναπνευστική 
λειτουργία

– Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι θα έχει συμπτώματα και 
στην ενήλικη ζωή, ακόμη κι 
αν φανεί προσωρινά να 
«ξεπερνά» τη νόσο 

• Ένα παιδί 
– με υποτροπιάζοντα 

επεισόδια ιογενούς συριγμού

– χωρίς ατοπικό υπόστρωμα

– με διαλείποντα ήπια 
συμπτώματα

– που βελτιώνεται μετά την 
προσχολική ηλικία

– με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία 

– Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι θα έχει καθόλου ή λίγα 
συμπτώματα ως ενήλικας



Θα περάσει όταν το παιδί γίνει 6,9,12 
ετών…



Φαινότυπος και εξέλιξη του «υποτροπιάζοντος 
εκπνευστικού συριγμού» στα παιδιά .
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Figure 1 Subsequent asthma until school age after hospitalization for bronchiolitis in early 
life. Results from four cohorts prospectively followed up until teenage or adulthood.



Fernando D. Martinez
Development of Wheezing Disorders and Asthma in 
Preschool Children, Pediatrics 2002;109;362





Γιατί αποτυγχάνει η θεραπεία :

• Λανθασμένη  διάγνωση

• Υποθεραπεία

• Λανθασμένη χρήση συσκευών εισπνοής

• Κακή συμμόρφωση

• Δύσκολο άσθμα



Υποθεραπεία

•Κορτικοφοβία

•Κακή χρήση των  « οδηγιών» 

•«Κατάχρηση»  αντιλευκοτριενικών
φαρμάκων

•Φοβία με τους β2-διεγέτες

•Φοβία με τους  «συνδυασμούς »



Συμμόρφωση σε 115 παιδιά με άσθμα
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•18 μήνες Βουδεσονίδη
2 φορές τη μέρα

•Ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής της λήψης 
του φαρμάκου

•Οι γονείς 
ενημερώνονταν ότι  
γινόταν καταγραφή

Nikander et al. Arch. Dis. Child. 2011;96:168-173



Κακή συμμόρφωση

• 6% των γονιών ανέφεραν ελλιπή 
συμμόρφωση, ενώ με αντικειμενική εκτίμηση

το ποσοστό ήταν 75% .

• Σημαντικοί παράγοντες για τη συμμόρφωση:
– Η αντίληψη των γονέων για το άσθμα του

παιδιού τους

– Η θέση τους για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των
φαρμάκων

– Το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας



Επίπεδο ελέγχου κατά GINA σε 365 ασθματικά 
παιδιά της περιοχής Θεσσαλονίκης το 2011

Πλήρως 

ελεγχόμενο

25,5%

Μερικώς 

ελεγχόμενο

48,2%

Μη 

ελεγχόμενο

26,3%

Chrysaidou K, et al ERS 2012





Μηχανισμοί αντιφλεγμονώδους δράσης ΚΣΤ

Δράση στα κύτταρα

Barnes P, Adcock IM. Ann Intern Med 2003; 139:359-70

Φλεγμονώδη κύτταρα Δομικά κύτταρα



Σαλβουταμόλη

Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma (US) 2007

British Guideline on the Management of Asthma 2012

For mild to moderate exacerbations, repeated administration of inhaled SABA (up to 4–10 
puffs every 20 minutes for the first hour) . After the first hour, the dose of SABA required 
varies from 4–10 puffs every 3–4 hours up to 6–10 puffs every 1–2 hours, or more often.

Global Initiative for Asthma 2015



Η φλεγμονή των αεραγωγών είναι παρούσα 
αρκετά  νωρίς στο άσθμα

Οι Pohunek et al έδειξαν ότι 
παιδιά ηλικίας <2 ετών με 
συμπτώματα από το 
αναπνευστικό τα οποία όπως 
αποδείχθηκε μετά από 
παρακολούθηση 22-80 μηνών 
οφειλόταν σε άσθμα 
παρουσίαζαν πάχυνση της β. 
μεμβράνης και ηωσινοφιλική 
φλεγμονή σε μεγαλύτερο βαθμό 
σε σύγκριση με αυτά που τελικά 
δεν είχαν άσθμα

Pohunek Pediatr Allergy Immunology 2004
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