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Εισαγωγή 

 Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια 

ασθένεια των παιδιών, συχνό αίτιο προσέλευσης 

στα επείγοντα και νόσος με αυξανόμενη 

νοσηρότητα και θνητότητα παγκοσμίως. 

 

 Είναι αυτονόητο ότι αποτελεσματικός έλεγχος του 

άσθματος με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες  

είναι το ζητούμενο από γιατρούς και μικρούς 

ασθενείς 

 

 



Επιδημιολογία 
 

  Εμφανίζεται σε 1 στα 10 

παιδιά  

 Η συχνότητα του 

παγκοσμίως αυξάνεται 

 50-80% των ασθματικών 

παιδιών  εκδηλώνουν 

συμπτώματα άσθματος 

πριν την ηλικία των 5 ετών  



Προβλήματα-προκλήσεις 

 Δυσκολία διάγνωσης-σχεδιασμού θεραπείας  του ΒΑ 
στην προσχολική ηλικία 

 Αναγκαιότητα έγκαιρης θεραπείας στα παιδιά 

 Αποτελεσματική θεραπεία του ΒΑ σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας 

 Θεραπεία σύμφωνα με το φαινότυπο στα παιδιά με 
δύσκολο άσθμα 

 Αποφυγή των παρενεργειών από τη χρόνια θεραπεία του 
άσθματος 

 



Ιδιαιτερότητες του παιδικού ΒΑ 

 Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διάγνωση του ΒΑ 

εμφανίζονται κυρίως στις ηλικίες κάτω των 5 ετών. 

 Στην ηλικία αυτή ο κλινικός γιατρός καλείται να 

απαντήσει στο ερώτημα εάν η συρίττουσα αναπνοή 

που είναι το κύριο εύρημα στην προσχολική ηλικία 

αποδίδεται σε άσθμα ή σε άλλη νόσο και ανάλογα 

να χορηγήσει την κατάλληλη αγωγή 

 



Δυσκολίες πρώιμης διάγνωσης  

 Μεγάλη αλληλοκάλυψη στην κλινική εικόνα των 

παιδιών με συρίττουσα αναπνοή ηλικία <5 ετών 

 Δεν έχουμε στη διάθεση μας γενετικούς δείκτες   

 Δεν έχουμε στη διάθεση μας άλλες εξετάσεις 

που θα μπορούσαν να διαχωρίσουν τα παιδιά με 

άσθμα στην ηλικία αυτή.  

GINA 2008 

Doherty G Practitioner 2007 



Δυσκολίες διάγνωσης 

 Οι δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά κάτω 

των πέντε ετών παραμένουν σε ερευνητικό επίπεδο και 

δύσκολα εφαρμόζονται στην κλινική πράξη 

  

 Η περιγραφή των συμπτωμάτων γίνεται συνήθως από τους 

γονείς χωρίς πάντα να είναι ακριβής στον ορισμό των 

συμπτωμάτων και της συρίττουσας αναπνοής. (30% δεν 

αναγνωρίζουν το συριγμό ενώ 30% ονομάζουν άλλους 

ήχους, ως συριγμό)  

 
Cane RS et al Arch Dis Child. 2001  



Συχνά λάθη στη διαγνωστική 

 Παραβλέπονται σοβαρά νοσήματα με παρόμοια 

με το άσθμα συμπτώματα 

 Υπερδιάγνωση  του άσθματος σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στα οποία η υποχώρηση 

των συμπτωμάτων μετά από μερικά επεισόδια 

αυτοπεριοριζομένων ιογενών λοιμώξεων 

λανθασμένα αποδίδεται στην φαρμακευτική 

θεραπεία παρά στον τύπο αυτό της συρίττουσας 

αναπνοής 

 



Ανάγκη έγκαιρης θεραπείας 

 Η παρουσία της φλεγμονής των αεραγωγών είναι παρούσα αρκετά  
νωρίς στο άσθμα 

 Η φλεγμονή των αεραγωγών είναι παρούσα ακόμα και χωρίς 
συμπτώματα 

 Οι ασθματικοί ασθενείς παρουσιάζουν σταδιακή μείωση των 
παραμέτρων αναπνευστικής λειτουργίας 

 

 

 

 



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 et al Pediatr Allergy Immunology 2004 



Πάχυνση της δικτυωτής βασικής 

μεμβράνης (lamina reticularis) 

 Σε ομάδα ασθματικών 

παιδιών ηλικίας 6-18 ετών 

η πάχυνση της βασικής 

μεμβράνης ήταν παρόμοια 

με αυτή ενηλίκων ασθενών 

με δύσκολα ελεγχόμενο 

άσθμα 

Payne et al Am J Respir Crit Care Med 2003 



Πάχυνση της δικτυωτής βασικής 

μεμβράνης (lamina reticularis) 

 Έχει δειχθεί ότι βρέφη  

με μέση ηλικία 12 

μηνών και  

αντιστρεψιμότητα 

στους αεραγωγούς δεν 

εμφανίζουν πάχυνση 

της βασικής στοιβάδας 

σε αντίθεση με τα 

παιδιά 6-16 ετών 

Saglani S Am J Respir Crit Care Med 2005 

 



Πάχυνση της δικτυωτής βασικής 

μεμβράνης (lamina reticularis) 

 Μελέτη σε παιδιά 3μ-5 

ετών) με συρίττουσα 

αναπνοή έδειξε ότι η 

πάχυνση της βασικής 

μεμβράνης αναπτύσσεται 

στις ηλικίες 1-3 ετών 

Saglani S Am J Respir Crit Care Med 2007 

 



Control Remission 

Η φλεγμονή είναι παρούσα ακόμα και 

χωρίς συμπτώματα 

 

Van Den Toorn  et al  Am J Respir Crit Care Med 2001;164:2107-2113 



Συρίττουσα αναπνοή  

 Διαλείπουσα συρ. αναπνοή  (episodic viral wheezing)  

 Συριγμός σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συχνά σε σχέση με 

ιογενή λοίμωξή ενώ τα μεσοδιαστήματα είναι ελεύθερα 

συμπτωμάτων 

 Πολλαπλώς εκλυόμενη συρ. αναπνοή (multiple 
triggered wheezing) 

   Συριγμός με διακριτές χρονικά παροξύνσεις με εμφάνιση 

συμπτωμάτων και κατά τα μεσοδιαστήματα των επεισοδίων 

συριγμού     
Brand PL  ERJ 2008 



Διαλείπουσα συρ. αναπνοή 

 Στην διαλείπουσα συρ. αναπνοή 
δεν ανιχνεύεται ηωσινοφιλική 
φλεγμονή ή αλλεργική 
ευαισθητοποίηση 

 

 RCT μελέτη σε 699 παιδιά με   
οξύ ιογενή συριγμό 1-5 έτους  

 Σχήμα από του στόματος 
κορτιζόνης δεν άλλαξε τη 
διάρκεια νοσηλείας ή τα 
συμπτώματα 

 

Saglani S  Curr Opin All. Clin Immunol 2009 

Panickar J NEJM 2009 



ΕΣ σε διαλείπουσα συρ. αναπνοή 

 Θεραπεία 2 εβδομάδων με 

400 mcg βουδεζονίδη  σε 

411 βρέφη υψηλού 

κινδύνου για ΒΑ δεν 

αύξησαν τις ημέρες 

ελεύθερες συμπτωμάτων 

ούτε μείωσαν την 

πιθανότητα ΒΑ τρία 

χρόνια μετά 

Bisgaard H et al NEJM 2006;354:1998-2005. 



Πολλαπλώς εκλυόμενη συρ. αναπνοή 

 Η χαμηλή δόση στεροειδών 

ή μοντελουκάστης  για 52 

εβδ είναι αποτελεσματικές 

στην πρόληψη νέου 

επεισοδίου σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με 

πολλαπλών αιτιών συριγμό 

και αυξημένους παράγοντες 

κινδύνου άσθματος 

Szefler SJ JACI 2007 

Kooi EM Pulm Pharmacol Ther 2008 



Πολλαπλώς εκλυόμενη συρ. αναπνοή 

31 παιδιά 2-5 ετών 

 FeNO>10 ppb (group 1).  

 μοντελουκάστη 4mg ως αρχική ή πρόσθετη 

θεραπεία 

 FeNO<10 ppb (group 2).  

 Χωρίς αλλαγές στην αγωγή 

Επισκέψεις 1-2 μεσοδιάστημα 8 εβδ.  

 Καταγραφή συμπτωμάτων 

 FeNO 

 Λειτουργ. Δοκιμασίες (forced oscillation,Rrs8Hz) 

 Υπεραπαντητικότητα (AMP) 

 Η μοντελουκάστη μείωσε το FeNO, βελτίωσε 

την υπεραπαντητικότητα, τις λειτουργικές 

δοκιμασίες και τα συμπτώματα 

 

Moeller A, Pediatr Pulmonol 2008 

 



ΕΣ σε νήπια με θετικό προγνωστικό 

δείκτη άσθματος 

285 παιδιά ήπιο ΒΑ,2-3 ετών 

Παρακολούθηση 3  έτη 

Φλουτικαζόνη 176mcg / Placebo 

Guilber et al t N Engl J Med 2006;354:1985-97 



Προγνωστικός Δείκτης 

Άσθματος ΠΔΑ 

Συχνά επεισόδια σ. αναπνοής κατά τα 3 πρώτα έτη  

+ 

1 μείζον παράγοντα (γονικό άσθμα ή έκζεμα) 

ή  

2 ελάσσονες παράγοντες (ηωσινοφιλία, σ. αναπνοή χωρίς 
ιογενείς λοιμώξεις, αλλεργική ρινίτιδα) 

 

 
Castro-Rodriguez JA Am J Respir Crit Care Med 2000 



Προγνωστικός Δείκτης 

Άσθματος ΠΔΑ 

 Παιδιά με  θετικό δείκτη ΠΔΑ είχαν  τετραπλάσια έως 

δεκαπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν άσθμα στις 

ηλικίες 6-13 ετών  

 95% των παιδιών με αρνητικό δείκτη ΠΔΑ δεν 

εμφάνισαν άσθμα στις ηλικίες 6-13 ετών 

Castro-Rodriguez JA Am J Respir Crit Care Med 2000 



ΕΣ και κρίσεις ΒΑ 

Castro-Rodriguez Pediatrics 2009 

Τα βρέφη και 

παιδιά υπό ΕΣ 

εμφάνισαν 

λιγότερες κρίσεις 

ΒΑ βελτίωση των 

σπιρομετρικών και 

κλινικών 

παραμέτρων τους 

για το διάστημα 

που λάμβαναν 

αγωγή 



Χρόνια αντιασθματική αγωγή ; 

Συμπτώματα από την  

πρώιμη βρεφική ηλικία 

Επίμονος παραγωγικός βήχας  

Συχνές λοιμώξεις  

αναπνευστικού  

Σοβαρά επηρεασμένη  

ποιότητα ζωής   

Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους 

Αποκλεισμός 

κυστικής ίνωσης,  

νόσου ακινήτων  

κροσσών 

 



Χρόνια αντιασθματική αγωγή ; 

Βρέφος ή το νήπιο με 

συρίττουσα αναπνοή κυρίως 

μετά από λοιμώξεις 

Ήπια συμπτώματα που δεν 

επηρεάζουν το παιδί (happy 

wheezer), 

 Απουσία ατομικού και 

οικογενειακού ιστορικού 

ατοπίας  

Βελτίωση με το  χρόνο  

Όχι χρόνια 

 αγωγή 



Χρόνια αντιασθματική αγωγή ; 

 

 

Θετικό ατομικό και 

οικογενειακό ιστορικό  

ατοπίας,  

Επεισόδια βήχα και  

συρίττουσας  

αναπνοής χωρίς λοιμώξεις,  

επιδείνωση στο έντονο  

κλάμα ή γέλιο  

σοβαρά αναπνευστικά  

Προβλήματα που επηρεάζουν 

 την ποιότητα ζωής τους 

Χρόνια 

 αγωγή  

 



Θεραπευτική δοκιμή 

Χορήγηση εισπνεομένων κορτικοστεροειδών  

Μέτρια δόση για 2-3 μήνες 

Διακοπή αγωγής 

βελτίωση Καμία βελτίωση  

Διακοπή αγωγής 

Επιδείνωση 

Χορήγηση χρόνιας αντιασθματικής αγωγής  

(Χαμηλή δόση) 

Σταθερή κατάσταση 



ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ  

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ  

ΑΝΤΙΛΕΥΚΟ- 

ΤΡΙΕΝΙΟ 

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ  

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ 

+ 

 ΑΝΤΙΛΕΥΚΟ- 

ΤΡΙΕΝΙΟ 

 

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΔΟΣΗ  

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ  

ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΛΗΣΗ  

β2 ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΛΗΣΗ β2 ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

ΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕ Χ ΔΟΣΗ 

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ 

ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ  

ΜΕ Β2 

ΔΙΕΓΕΡΤΗ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕ Β2 

ΔΙΕΓΕΡΤΗ 

   Θεραπευτικά Βήματα <5 ετών 



Θεραπευτικά Βήματα>5 ετών  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

 ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΛΗΣΗ β2 ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΛΗΣΗ  

β2 ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

ΑΝΤΙΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΟ ΑΝΤΙΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΟ 

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ  

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ (Ε.Σ) 

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ Ε.Σ. 

+  

β2 ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΣΗ Ή ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ  

Ε.ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ 

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ Ε.Σ 

+ 

ΑΝΤΙΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΟ 

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ Ε.Σ 

+ 

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

 

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

ΜΕΣΗ Ή ΥΨΗΛΗ ΔΟΣΗ Ε.Σ 

+  

β2 ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΠO ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ  

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ 

ΑΝΤΙ-IgE 

BHMA 2 BHMA 3 BHMA 4 BHMA 5 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΘ/ΤΕ ΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΘ/ΤΕ ΕΝΑ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 



Έλεγχος Άσθματος 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

ΜΗ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Κανένα 

≤2φορες/εβδ 

> 2 φορές/εβδ 3 ή 
περισσότερα 
χαρακτηριστι-
κά του 
μερικώς 
ελεγχόμενου 
την εβδομάδα 

 

 

 

 

1 οποιαδήποτε 
εβδομάδα 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

κανένα έστω και 1 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

κανένα έστω και 1 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΒΡΟΓΧΟ-
ΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ 

καμιά 
≤2φορες/εβδ 

> 2 φορές/εβδ 

PEF ή FEV1 ΚΦ <80% της 
προβλεπόμενης 

ΚΡΙΣΗ Β.Α καμιά 

 

≥1/έτος 



Θεραπεία 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΡΙΣΗ Β.Α 

Θ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Θ.ΔΟΣΗΣ  



Τακτική επανεκτίμηση ελέγχου 

    Η διάγνωση του 

άσθματος μπορεί να 

είναι σωστή αλλά 

υπερεκτιμάται η 

βαρύτητα και συχνά 

παραλείπεται η μείωση 

της δόσης μετά τη 

βελτίωση και 

σταθεροποίηση του 

ασθενούς 
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Paraskakis ERS 2007 



ΕΣ σε ήπιο ΒΑ 

Arets HGM et al ERJ 2002;20:1470 

Έλεγχος της επίδρασης της φαρμακευτικής 

αγωγής στην αναπνευστική λειτουργία, βρογχική 

υπεραπαντητικότητα και στον έλεγχο του 

άσθματος 

68 παιδιά ήπιο ΒΑ, 

5-10 (8.9) ετών 

Παρακολούθηση 4-6  έτη 

Φλουτικαζόνη 250mcg / Placebo 



ΕΣ σε ήπιο ΒΑ 

 Η φλουτικαζόνη αύξησε τις ημέρες ελεύθερες 

συμπτωμάτων και τις τιμές της πρωινής και 

απογευματινής μέγιστης εκπνευστικής ροής 

Arets HGM et al ERJ 2002;20:1470 



ΕΣ σε ήπιο ΒΑ 

 Η φλουτικαζόνη αύξησε τις ημέρες ελεύθερες χορήγησης 

ανακουφιστικών βρογχοδιασταλτικών καθώς και τις 

τιμές της FEV1% 

Arets HGM et al ERJ 2002;20:1470 



CAMP Study 

N Engl J Med 2000;343:1054-63 

Έλεγχος της επίδρασης της φαρμακευτικής 

αγωγής στην αναπνευστική λειτουργία, βρογχική 

υπεραπαντητικότητα και στον έλεγχο του 

άσθματος 

1041 παιδιά ήπιο-μέτριο ΒΑ, 

5-12 (8.9) ετών 

Παρακολούθηση 4-6  έτη 

Budesonide 200mcg / Nedocromil 8mg/  

Placebo 



CAMP        

 Η βουδεζονίδη βελτίωσε τον έλεγχο 

του άσθματος  

 Μείωσε την βρ. 

Υπεραπαντητικότητα 

 Αύξησε την FEV1 προ της 

βρογχοδιαστολής 

 Μείωσε τις νοσηλείες (2.5 vs. 4.4)  

CAMP study. NEJM 2000; 343:1054-1063  



CAMP  

 Μείωσε τις επισκέψεις στα επείγοντα (12 vs. 22) 

 Μείωσε την ανάγκη βρογχοδιασταλτικών,συστ. 

κορτικοειδών, αύξησης της χορηγούμενης 

αντιασθματικής αγωγής 

 

 

 

CAMP study. NEJM 2000; 343:1054-1063  



CAMP  

Χωρίς σημαντική διαφορά στην μέτρηση της FEV1ή FEV1%μετά 
βρογχοδιαστολή  

 

CAMP study. NEJM 2000; 343:1054-1063  



Συσκευή Χορήγησης 
 Παιδιά κάτω των 5 ετών  

 pMDI με αεροθάλαμο με μάσκα  ή  

       νεφελοποιητή με μάσκα. 

 Παιδιά  4-6 ετών   

 pMDI με αεροθάλαμο με επιστόμιο, DPI,  

 ή εάν είναι απαραίτητο νεφελοποιητή με μάσκα. 

 Παιδιά άνω των 6 ετών 

 pMDI με αεροθάλαμο με επιστόμιο ή  

 ενεργοποιούμενο με την αναπνοή εισπνεόμενο,  

 DPI, ή νεφελοποιητή. 

 



 Συσκευή Χορήγησης  

 Οι συσκευές  DPIs απαιτούν εισπνευστική 
προσπάθεια η οποία δύσκολα επιτυγχάνεται 
κατά τη σοβαρή κρίση Β.Α. 

 Κατά τη σοβαρή κρίση Β.Α συστήνεται η 
χρήση pMDI με αεροθάλαμο ή νεφελοποιητή. 

 Ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 5 ετών η τεχνική 
χορήγησης πρέπει να εξετάζεται συνεχώς. 

 



Φαινότυποι άσθματος 

Spycher BD Clinical & Experimental Allergy 2010 

 



Θεραπεία σύμφωνα με το φαινότυπο σε 

παιδιά σχολικής ηλικίας με δύσκολο ΒΑ 
 Φαίνεται ότι δεν πλεονεκτεί η χρήση των ασθματικών 

φαινότυπων στη θεραπεία μέτριου ή ήπιου άσθματος 

καθώς αυτά τις περισσότερες φορές ελέγχονται εύκολα 

με χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών  

 

 Η θεραπευτική αγωγή που καθοδηγείται από τον αριθμό 

των ηωσινοφίλων στα προκλητά πτύελα στα παιδιά με 

ήπιο άσθμα σε αντίθεση με αυτά με δύσκολο δεν 

υπερτερεί της θεραπείας βάση συμπτωμάτων  

Jayaram L ERJ 2006 

Bush A Proc Am Thorac Soc 2009 



Βήματα πριν το σχεδιασμό αγωγής σε 

παιδιά με ανθεκτικό στη θεραπεία ΒΑ 
Επιβεβαιώστε τη διάγνωση του άσθματος  

Eκτιμήστε τη μέθοδο χορήγησης των εισπνεομένων και τη 
συμμόρφωση στην αγωγή 

Προχωρήστε στη διαγνωστική  

 Έλεγχος ατοπίας 

 Σπιρομέτρηση και απάντηση στη βρογχοδιαστολή 

 Προκλητά πτύελα 

 Μέτρηση εκπνεομένου ΝΟ (FeNO) 

 Υψηλής ευκρίνειας αξονική θώρακος (HRCT)  

 Bρογχοσκόπηση 
Bush A Lancet 2010 

Strunk RC JACI 2008 

Szefler SJ Lancet 2008 

 



Αποτυχία απάντησης στα Κορτικοειδή 

 Δεν χορηγείται η αγωγή 

 Λάθος διάγνωση 

 Το ασθματικό σύνδρομο του ασθενούς δεν 

είναι κορτικοευαίσθητο 

 
A Bush Paed Respir Reviews 2004 

           



Απάντηση στα κορτικοστεροειδή 

Βελτίωση:  

συμπτωμάτων ACT (Asthma Control Test)>50% ή ≥20/25 

σπιρομέτρησης: FEV1≥80% ή ≥15% 

αναστρεψιμότητας:βελτίωση της FEV1 μετά βρογχοδιαστολή 

<10% 

στη μέτρηση FeNO <24ppb 

του αριθμού ηωσινοφίλων (<2,5%) στα προκλητά πτύελα 

 
Bush A Lancet 2010 



Φλεγμονώδεις Φαινότυποι 

 Ηωσινοφιλικός 

 

 Ουδετεροφιλικός 

 

 Ολιγοκυτταρικός 

 

Bush A Paediatr Respir Rev 2011 



Φλεγμονώδεις Φαινότυποι 

 Η μείωση των κορτικοστεροειδών ήταν επιτυχής σε όλα τα 

παιδιά που δεν είχαν ηωσινόφιλα στα προκλητά τους 

πτύελα 

 Αυξημένο ποσοστό ηωσινοφίλων στα προκλητά  πτύελα 

ασθματικών παιδιών υπό αγωγή ήταν σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας της αποτυχίας μείωσης της 

δόσης των κορτικοστεροειδών 

        

 
Zacharasiewicz A et al AJRCCM 2005 



Θεραπεία της ηωσινοφιλικής 

φλεγμονής 
 Υψηλές δόσεις εισπνεομένων Κορτικοειδών 

 

 SMART regimen 

 

 Δόσεις IM τριαμσινολόνης 

 

 Χαμηλές δόσεις από του στόματος κορτικοειδών 

 

 Omalizumab 

 

 Μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, αζαθιοπρίνη 

Pauwels RA NEJM 1997 

Bisgaard H Chest 2006 

 

Adams NP Cochrane Database Syst Rev 2008 

Panickar JR Pediatr Pulmonol 2005 

Lanier B JACI 2009 

Coren ME Arch Dis Child 1997 

Bernstein IL JACI 1996 

Sole DJ Invest Allergol Clin Immunol 1996 



Omalizumab 

 627 παιδιά  6-12 ετ με 

μέτριο σοβαρό άσθμα 

 52 εβδ χορήγηση 

 43%μείωση 

παροξυσμών 

Lanier et al JACI 2009 



Omalizumab 

Busse et al NEJM 2011 



Ουδετεροφιλικό άσθμα 

Επανεξέταση της ορθότητας της διάγνωσης:άλλα αίτια 
ουδετεροφιλίας (ΓΟΠ, ΚΙ) 

 

Χαμηλή δόση από του στόματος θεοφυλλίνης για την ενίσχυση 
της απόπτωσης των ουδετεροφίλων 

 

Από του στόματος μακρολίδες 

 

ΕΚ σταδιακά μειούμενα  

 

Yasui K J Leukoc Biol 2000 

Simpson JL AJRCCM 2008 

Amayasu H Ann Allergy Asthma Immunol 2000 

Meagher LCJ Immunol 1996 



Ολιγοκυτταρικό άσθμα 

 Μείωση της δόσης των ΕΚ 

 

 SMART regimen 

 

 Υποδόρεια τερβουταλίνη με συνεχή χορήγηση 
εισπνεομένων κορτικοειδών (ΕΚ) 

 

Bush A Lancet 2010 



Παρενέργειες 

 Φόβος των παρενεργειών δυστυχώς πολλές 

φορές οδηγεί στην ελλιπή θεραπεία ασθματικών 

παιδιών με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου της 

νόσου, περισσότερους παροξυσμούς και τελικά 

συχνότερη χορήγηση συστηματικών 

κορτικοστεροειδών που αποδεδειγμένα έχουν 

περισσότερες παρενέργειες 



Απορρόφηση ΕΣ 

 A Ahmet Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2011, 7:13 



Απορρόφηση ΕΣ 

 A Ahmet Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2011, 7:13 



Αντιφλεγμ. δράση-παρενέργειες 

P.L.P. Brand Eur Respir J 2001; 17: 287–294 



ΕΣ και ύψος 

 Μικρή παροδική επίδραση στο ύψος 

 

CAMP study. NEJM 2000; 343:1054-1063  



ΕΣ και ύψος 

David B. Allen Pediatric Pulmonology 2002 



ΕΣ και ύψος 

Skoner et al  

Pediatrics 2008 



Εισπνεόμενα στεροειδή 

 Η χρήση χαμηλών-μέτριων δόσεων ΕΣ δεν σχετίζεται με 
εμφάνιση καταρράκτη 

 Η χρήση χαμηλών-μέτριων δόσεων (400 βουδεζονίδης) 
ΕΣ για 3 χρόνια  δεν σχετίζεται με εμφάνιση 
επινεφριδιακής ανεπάρκειας 

 

 Η χορήγηση ΕΣ δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
καταγμάτων σε παιδιά 5-17 ετών 

     Schliengeret al Pediatrics 2004 

 

 

CAMP study. NEJM 2000; 343:1054-1063  



Εισπνεόμενα στεροειδή 

 Σε χαμηλές  έως μέτριες δόσεις τα ΕΣ είναι αρκετά 

ασφαλή και παραμένουν θεραπεία εκλογής 

 

 Χρήσιμο θα ήταν ασθενείς με ανάγκη χορήγησης ΕΣ σε 

μεγάλες δόσεις (πάνω από 500mcg φλουτικαζόνης ή 

πάνω από 1000mcg βουδεζονίδης) να παρακολουθούνται 

για το άσθμα τους από παιδοπνευμονολόγο και επί 

ενδείξεων να γίνεται έλεγχος από παιδοενδοκρινολόγο 



Συμπεράσματα 

 Οι πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενούς μπορεί να 

δώσουν πολύτιμη βοήθεια στον κλινικό γιατρό στην 

προσπάθεια του να διακρίνει ανάμεσα στους 

αλληλοκαλυπτόμενους κλινικούς φαινότυπους σε ποιο 

ανήκει ο μικρός ασθενής του και εάν τελικά θα ωφεληθεί 

από τη χρόνια θεραπεία  



Συμπεράσματα 

 Η χωρίς όφελος χρόνια χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής σε παιδιά που πιθανότατα δεν έχουν άσθμα 

καθώς και τα οφέλη που αποκομίζουν τα ασθματικά 

παιδιά από την έγκαιρη φαρμακευτική αντιμετώπιση της 

νόσου τους καθιστά απαραίτητη την εγρήγορση του 

κλινικού ιατρού για τη σωστή διάγνωση και 

αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων σε αυτή 

την ηλικιακή ομάδα. 


