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΄Ασθµα΄Ασθµα σταστα νήπιανήπια. . ΝεότεραΝεότερα

στηστη διάγνωσηδιάγνωση

∆ρ∆ρ ∆ήµος∆ήµος ΚΚ. . ΓίδαρηςΓίδαρης

ΠαιδίατροςΠαιδίατρος MRCPCHMRCPCH

ΑΑ’’ ΠαιδιατρικήΠαιδιατρική ΚλινικήΚλινική ΑΠΘΑΠΘ

ΦΛΕΓΜΟΝΗΦΛΕΓΜΟΝΗ

Βρογχόσπασµος

ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα
ΒήχαςΒήχας, , συριγµόςσυριγµός,,

δύσπνοιαδύσπνοια, , βάροςβάρος στοστο

στήθοςστήθος

ΕΚΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

αλλεργιογόνα, άσκηση, 
κρύος αέρας

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΗ
για αλλεργία και βρογχική
υπεραντιδραστικότητα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
(πρώτα 1-2 έτη)

αλλεργιογόνα, κάπνισµα, 
ιογενείς λοιµώξεις

ΒρογχικόΒρογχικό άσθµαάσθµα
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�� ΤοΤο άσθµαάσθµα είναιείναι ηη συχνότερησυχνότερη χρόνιαχρόνια νόσοςνόσος

τηςτης παιδικήςπαιδικής ηλικίαςηλικίας

�� 1/3 1/3 παιδιάπαιδιά εµφανίζουνεµφανίζουν τουλάχιστοντουλάχιστον έναένα

επεισόδιοεπεισόδιο εκπνευστικούεκπνευστικού συριγµούσυριγµού

((wheezing)wheezing) σταστα πρώταπρώτα 3 3 χρόνιαχρόνια ζωήςζωής..

�� ΑθροιστικόςΑθροιστικός επιπολασµόςεπιπολασµός συριγµούσυριγµού στηνστην

ηλικίαηλικία τωντων έξιέξι ετώνετών: 50%: 50%
•Martinez FD. NEJM 1995

•Bisgaard H. Ped Pulmonol 2007

•PRACTALL Allergy 2008

ΠροσχολικήΠροσχολική ηλικίαηλικία

�� ΣυχνότερηΣυχνότερη ηη νοσηλείανοσηλεία γιαγια άσθµαάσθµα απόαπό ότιότι σεσε

οποιαδήποτεοποιαδήποτε άλληάλλη ηλικίαηλικία..

�� 75% 75% τωντων εισαγωγώνεισαγωγών σεσε ΜΕΘΜΕΘ λόγωλόγω

άσθµατοςάσθµατος αφορούναφορούν νήπιανήπια..

Paret G, Kornecki A, Szeinberg A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 1998
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∆ιάγνωση∆ιάγνωση ΆσθµατοςΆσθµατος

�� ΑπουσίαΑπουσία διαγνωστικήςδιαγνωστικής δοκιµασίαςδοκιµασίας

�� ΕξάρσειςΕξάρσεις καικαι υφέσειςυφέσεις

�� ΑποκλεισµόςΑποκλεισµός άλλωνάλλων αιτίωναιτίων βήχαβήχα//συριγµούσυριγµού

�� ΑνεύρεσηΑνεύρεση παραγόντωνπαραγόντων κινδύνουκινδύνου

�� ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση κατάκατά τηντην φυσικήφυσική εξέτασηεξέταση καικαι
τοντον παρακλινικόπαρακλινικό έλεγχοέλεγχο

�� ΒελτίωσηΒελτίωση µεµε τηντην αντιασθµατικήαντιασθµατική
αγωγήαγωγή

Taussig, Landau et al Pediatric Respiratory Medicine 2nd ed. 2008 

ΠροσχολικήΠροσχολική ηλικίαηλικία

�� ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα µηµη ειδικάειδικά

�� ΠηγήΠηγή τουτου ιστορικούιστορικού αποκλειστικάαποκλειστικά οιοι γονείςγονείς

�� ΕκτίµησηΕκτίµηση βρογχικήςβρογχικής απόφραξηςαπόφραξης καικαι

φλεγµονήςφλεγµονής;;; ;;; 
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ΆσθµαΆσθµα σταστα νήπιανήπια;;

�� GINAGINA: : ∆ύσκολη∆ύσκολη, , αλλάαλλά εφικτήεφικτή ηη διάγνωσηδιάγνωση µεµε

βάσηβάση τοτο ατοµικόατοµικό καικαι κληρονοµικόκληρονοµικό ιστορικόιστορικό

�� ERS: ERS: ΝαΝα µηµη χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται οο όροςόρος

««άσθµαάσθµα»» γιαγια παιδιάπαιδιά προσχολικήςπροσχολικής ηλικίαςηλικίας

µιαµια καικαι υπάρχουνυπάρχουν ερωτηµατικάερωτηµατικά σχετικάσχετικά µεµε τητη

φλεγµονήφλεγµονή

•Global Initiative for Asthma (GINA) 2009 update 

•ERS Task force. Brand PLP et al, ERJ 2008, 
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Le Bourgeois M, Goncalves M, Le Clainche L, et al: 
Bronchoalveolar cells in children <3 years old with severe recurrent wheezing. 
Chest 122(3):791-797, 2002

««ΦαινότυποςΦαινότυπος»»

�� ΣυνδυασµόςΣυνδυασµός χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών πουπου βοηθούνβοηθούν

στηνστην κατανόησηκατανόηση τουτου µηχανισµούµηχανισµού τηςτης νόσουνόσου

καικαι τηςτης κλινικήςκλινικής εικόναςεικόνας, , αλλάαλλά καικαι στηνστην

αντιµετώπισηαντιµετώπιση τουτου παιδιούπαιδιού. . 

�� ΑλληλεπικάλυψηΑλληλεπικάλυψη φαινοτύπωνφαινοτύπων

�� ΟιΟι ασθενείςασθενείς µπορούνµπορούν νανα ««κινούνταικινούνται»» απόαπό

τοντον έναένα φαινότυποφαινότυπο στοστο άλλοάλλο

B.D. Spycher, M. Silverman, A.M. Brooke, C.E. Minder and C.E. Kuehni. ERJ 2008
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ΕπιδηµιολογικήςΕπιδηµιολογικής αξίαςαξίας φαινότυποιφαινότυποι

((TusconTuscon Study)Study)

�� ΠαροδικόςΠαροδικός συριγµόςσυριγµός ((TTransientransient wheeze)wheeze)

�� ΕπίµονοςΕπίµονος συριγµόςσυριγµός (Persistent wheeze)(Persistent wheeze)

�� ΚαθυστερηµένηςΚαθυστερηµένης έναρξηςέναρξης συριγµόςσυριγµός ((Late Late ––
onset wheeze)onset wheeze)

ΣυρίττουσαΣυρίττουσα αναπνοήαναπνοή

ΕπεισοδιακήΕπεισοδιακή ((ιογενήςιογενής))
Episodic (viral) wheezeEpisodic (viral) wheeze

�� ΙογενήςΙογενής λοίµωξηλοίµωξη

�� ΑπουσίαΑπουσία ευρηµάτωνευρηµάτων σταστα

µεσοδιαστήµαταµεσοδιαστήµατα

ΠολλαπλώνΠολλαπλών αιτιώναιτιών

Multiple trigger wheezeMultiple trigger wheeze

�� ΚαπνόςΚαπνός, , κλάµακλάµα, , γέλιογέλιο, , 
άσκησηάσκηση, , αλλεργιογόνααλλεργιογόνα

�� ΕυρήµαταΕυρήµατα µεταξύµεταξύ τωντων

επεισοδίωνεπεισοδίων

�� ΑΛΗΘΕΣΑΛΗΘΕΣ ΑΣΘΜΑΑΣΘΜΑ

ERS Task force. Brand PLP et al, ERJ 2008, 
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Slide 13

PRACTALL Consensus Report

Is the child completely well 
between symptomatic periods?

Yes No

Are colds the most 
common precipitating 

factor?

Is exercise the most
common or only

precipitating factor?

Does the child have 
clinically relevant

allergic sensitization?

Yes Yes Yes No

Virus-induced
asthmaa

Exercise-induced
asthmaa

Allergen-induced
asthma

Unresolved
asthmaa,b

No No

aChildren may also be atopic.
bDifferent etiologies, including irritant exposure and as-yet not evident allergies, may be included here.

1. Bacharier LB et al. Allergy. 2008;63(1):5–34.

Asthma Phenotypes in Children Aged >2 Years

ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΟΟ
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ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΟΟ

�� ΣυριγµόςΣυριγµός;;
�� ΕκλυτικάΕκλυτικά αίτιααίτια ((ιδιαίτεραιδιαίτερα κάπνισµακάπνισµα))
�� ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα απόαπό τοτο ανώτεροανώτερο αναπνευστικόαναπνευστικό

�� ΈναρξηΈναρξη συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων απόαπό τητη γέννησηγέννηση

�� ΑιφνίδιαΑιφνίδια έναρξηέναρξη τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων

�� ΧρόνιοςΧρόνιος υγρόςυγρός βήχαςβήχας//απόχρεµψηαπόχρεµψη

�� ΣχέσηΣχέση µεµε τητη σίτισησίτιση,,τηντην κατάκλισηκατάκλιση –– επεισόδιαεπεισόδια
πνιγµονήςπνιγµονής;;

�� ΣυνεχήςΣυνεχής, , επιδεινούµενηεπιδεινούµενη εικόναεικόνα

�� ΣτοιχείαΣτοιχεία ανοσοανεπάρκειαςανοσοανεπάρκειας;;

Bush A. Primary Care Respiratory Journal 2007

ΚλινικήΚλινική εξέτασηεξέταση

�� ΑναζήτησηΑναζήτηση σηµείωνσηµείων πουπου οδηγούνοδηγούν σεσε

εναλλακτικέςεναλλακτικές διαγνώσειςδιαγνώσεις..
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∆∆∆∆ επίµονουεπίµονου εκπνευστικούεκπνευστικού συριγµούσυριγµού

((wheezing)wheezing)
�� ΆσθµαΆσθµα

�� ΓΟΠΓΟΠ

�� ΒρογχοπνευµονικήΒρογχοπνευµονική ∆υσπλασία∆υσπλασία

�� ΤραχειοβρογχοµαλακίαΤραχειοβρογχοµαλακία

�� ΚυστικήΚυστική ίνωσηίνωση

�� ΞένοΞένο σώµασώµα

�� ΑποφρακτικήΑποφρακτική βρογχιολίτιδαβρογχιολίτιδα

�� ΑριστερήΑριστερή ΚαρδιακήΚαρδιακή ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια

�� ΑνοσοανεπάρκειεςΑνοσοανεπάρκειες

�� ΒρογχεκτασίεςΒρογχεκτασίες

ΠαρακλινικόςΠαρακλινικός έλεγχοςέλεγχος

�� ΙολογικόςΙολογικός έλεγχοςέλεγχος

�� ΑλλεργιολογικόςΑλλεργιολογικός έλεγχοςέλεγχος

�� ΑκτινολογικόςΑκτινολογικός έλεγχοςέλεγχος

�� pHpH µετρίαµετρία

�� ΈλεγχοςΈλεγχος πνευµονικήςπνευµονικής λειτουργίαςλειτουργίας

�� FENOFENO

�� ΒρογχοσκόπησηΒρογχοσκόπηση, , 

BAL, BAL, βιοψίαβιοψία
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««ΥποτροπιάζωνΥποτροπιάζων συριγµόςσυριγµός»»

Movie.wmv

Asthma Predictive IndexAsthma Predictive Index

Castro-Rodriguez JA, Holberg CJ, Wright AL, Martinez FD: A clinical index 
to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. Am J 
Respir Cri. Care Med 162:1403-1406, 2000. 
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ΒήχαςΒήχας ισοδύναµοισοδύναµο άσθµατοςάσθµατος

((cough variant asthma)cough variant asthma);;

de Jongste JC, Shields MD. Cough. 2: Chronic cough inchildren. 
Thorax 2003; 58: 998–1003

ΘεραπευτικήΘεραπευτική δοκιµήδοκιµή;;

�� ∆οκιµή∆οκιµή αντιασθµατικήςαντιασθµατικής θεραπείαςθεραπείας

�� ΣυνέχισηΣυνέχιση µόνονµόνον εφόσονεφόσον αποδίδειαποδίδει

�� ΕπιστροφήΕπιστροφή τωντων συµπτωµάτωνσυµπτωµάτων µεµε τητη

διακοπήδιακοπή τηςτης θεραπείαςθεραπείας καικαι ύφεσηύφεση εκεκ νέουνέου

µεµε τηντην επανέναρξηεπανέναρξη τηςτης……..

•Bush A. Primary Care Respiratory Journal 2007
•Stephenson P. Primary Care Respiratory Journal 2002
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Ευχαριστώ για την

προσοχή σας!


