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Νεώτερα στη θεραπεία
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• 1950… εισπνεόμενα στεροειδή

• 1970… εισπνεόμενα στεροειδή στα παιδιά

• 1980… ανταγωνιστές των λευκοτριενίων

• 1990… ανταγωνιστές των λευκοτριενίων στα παιδιά



«Φαινοτυπική ετερογένεια» του άσθµατος στα παιδιά

Ιογενής βρογχόσπασµος – Ατοπικό άσθµα
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Ιογενής

βρογχόσπασµος
Μη ατοπικό

Άσθµα 

Ατοπικό άσθµα

Ηλικία σε χρόνια

Episodic (viral) 
wheeze
[Επεισόδια

συριγµού κυρίως σε

ιώσεις]

Συριγµός µόνο κατά τη διάρκεια ιογενούς

λοίµωξης και όχι ανάµεσα στα επεισόδια. 

Multiple-trigger 
wheeze 
[Συριγµός που

προκαλείται από

πολλαπλά αίτια]

Συριγµός που εµφανίζει παροξύνσεις, 
αλλά και συµπτώµατα µεταξύ των

επεισοδίων

Κατάταξη σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Παιδοπνευµονολοκική Εταιρεία

P.L.P. Brand et al. Eur Respir J 2008; 32: 1096–1110



INSUFFICIENT CONTROL

Pharmacologic Treatment (Children 2-5 Years)

ICS
(200 µg BDP equivalent)

LTRAa

(Dose depends on age)

INSUFFICIENT CONTROL

Increase ICS dose (800 µg BDP equivalent)
OR

Add LTRA to ICS
OR

Add LABA

INSUFFICIENT CONTROL
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Consider other options
• Theophylline
• Oral corticosteroids

PRACTALL EAACI / AAAAI Consensus Report
Bacharier LB, et al. Allergy. 2008;63(1):5–34.

Increase ICS dose (400 µg BDP equivalent)
OR

Add ICS to LTRA

OR

Το τοίχωμα των αναπτυσσόμενων βρόγχων είναι ευένδοτο.

Οι βρόγχοι του βρέφους και του μικρού παιδιού

«μοιάζουν με του ασθματικού»



Σε 259 παιδιά που νοσηλεύτηκαν με συριγμό διαπιστώθηκε:

ιογενής παράγοντας στο 93% 

ατοπική προδιάθεση στο 26%

(Α). % παιδιά µε Ρινοϊό (Β). % παιδιά µε RSV (Γ). % παιδιά µε ατοπία

Jarti T et al. Pediatr Inf Dis J 2009;28:311-317

450 οικογένειες σε

6 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης

Το ένα στα δύο παιδιά
εκτίθεται
στον καπνό του τσιγάρου !

Παιδοπνευµονολογική Μονάδα 2006



Τα παιδιά των γονέων που

καπνίζουν έχουν:

*εντονότερα συμπτώματα

στην προσχολική ηλικία

και

* χαμηλότερη

αναπνευστική λειτουργία

σε όλη τους τη ζωή

Gilliland FD et al, AJRCCM 2001
Kouskounelou N et al, ERJ 2005

Τι εννοεί συριγμό ο γιατρός

και τι οι γονείς;

• Συμφωνούν μόνο στο 32% !

• Οι γονείς συχνά περιγράφουν το συριγμό με
διάφορους όρους

Levy ML et al. J Asthma. 2004;41(8):845-53 



GINA guidelines 2009

Πλήρης έλεγχος Μερικός έλεγχος Ανεπαρκής έλεγχος

Β2-διεγέρτες

κατ΄επίκληση

Χαμηλή δόση

εισπνεομένων στεροειδών

Διπλασιασμός της δόσης

των εισπνεομένων

στεροειδών

Ανταγωνιστές των

λευκοτριενίων

Χαμηλή δόση

εισπνεομέων στεροειδών

μαζί με ανταγωνιστή των

λευκοτριενίων

Εκπαίδευση

Έλεγχος περιβάλλοντος

Β2-διεγέρτες κατ’ επίκληση

Μηχανισμός δράσης

των εισπνεομένων στεροειδών



Moeller A et al. Pediatr. Pulmonol. 2004;(38):250-5 

Πτώση του eNO σε 31 παιδιά µέσης ηλικίας 12 µηνών, 
1 µήνα µετά την χορήγηση φλουτικαζόνης 200µg/ηµέρα

Συνεχόμενη χρήση φλουτικαζόνης 200μg/ημέρα για 2 

συνεχόμενα έτη σε 285 «ασθματικά» παιδιά προσχολικής

ηλικίας

Guilbert TW. NEJM  2006 May;354:1985-97



Περιορισμοί στην απάντηση στα εισπνεόμενα

στεροειδή στα πρώτα χρόνια της ζωής

Gold DR, Fuhlbrigge LA. N Engl J Med 2006; 345:19

Η φλεγμονή υπάρχει

και στο επίπεδο των μικρών αεραγωγών

Diamant Z. et al. Expert Rev Clin Immunol 2009; 5(6):639-658.



Μείωση της συχνότητας των ασθματικών εξάρσεων με

montelukast
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H. Bisgaard et al. Am J Respir Crit Care Med Vol 171.pp315-322, 2005

Χρήση στεροειδών από το στόμα
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Hans Bisgaard Am J Respir Crit Care Med Vol 171.pp315-322, 2005



Το Montelukast μείωσε τις παροξύνσεις το διάστημα

Φθινόπωρο-Ανοιξη

Patients 
with 
exacerbation 
episode
(%)

Winter Spring Summer Autumn
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Volovitz B et al. Pediatr Res 1988;24:504-507

Bronchiolitis
(n=43)

URI
(n=21)

p<0.02

Ο ρόλος των CysLTs

στη βρογχιολίτιδα από RSV

Τα επίπεδα των LTC4 ήταν πέντε φορές υψηλότερα

σε παιδιά με βρογχιολίτιδα από RSV 



Το Montelukast αύξησε τις ελεύθερες συμπτωμάτων ημέρες

στα βρέφη με RSV βρογχιολίτιδα

Median 
symptom-
free days

and nights
(%)

Bisgaard H. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:379-383
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PRACTALL EAACI / AAAAI Consensus Report

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

• A first-line treatment for persistent asthma

• Should be introduced as initial maintenance 

treatment when asthma control inadequate 

• Atopy and poor lung function predict 

favorable response

• If control inadequate on low dose, identify 

reasons. If indicated, an increased ICS dose or 

additional therapy with LTRAs or LABAs

should be considered

• Effect in older children begins to disappear as 

soon as treatment is discontinued

• New evidence does not support a disease-

modifying role after cessation of treatment in 

preschool children

• Alternative first-line treatment for persistent 

asthma

• Evidence supports LTRA as initial controller 

therapy for mild asthma in children

• Younger age (<10 years) and high levels 

of urinary leukotrienes predict favorable response

• Therapy for patients who cannot or will not use 

ICS

• Suggested for viral-induced wheeze in 

young children

• LTRA may be particularly useful if the patient has 

concomitant rhinitis

• Useful also as add-on therapy to ICS:  different 

and complementary mechanisms of action 

• Benefit shown in children as young as 6 months

ICS
(200 µg BDP equivalent)

LTRA
(Dose depends on age)



Comparison of controller regimens 

for mild persistent childhood asthma: 

The Pediatric Asthma Controller Trial
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SorknessSorkness AC et al. Tucson Arizona USAAC et al. Tucson Arizona USA

J Allergy J Allergy ClinClin ImmunolImmunol 2007;119:642007;119:64--7272



Johnston, N. W. et al. Pediatrics 2007;120:e702-e712

194 ασθματικά παιδιά 2-14 ετών

έλαβαν μαζί με την αντιασθματική αγωγή τους

montelukast ή placebo τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Στα παιδιά που έλαβαν montelukast

53% μείωση στις ημέρες με σοβαρά

συμπτώματα άσθματος

78% μείωση στις επισκέψεις στο γιατρό

Σε ποια θεραπεία θα απαντήσει καλύτερα;

Lemanske FR et al. N.Engl.J.Med. March 2010



Η πρεδνιζολόνη στον ιογενή βρογχόσπασμο

Panickar J et al. NEJM 2009;360:329-38

687 παιδιά 1-5 ετών

που δεν βελτιώθηκαν

µε τη χρήση β2-διεγέρτη

Στην προσχολική ηλικία…

• Ανατομικές διαφορές

• Ιογενείς λοιμώξεις

• Κάπνισμα των γονέων

• Ο γιατρός

«αναξιόπιστος» ;




