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Τι είναι ήδη γνωστό…

� Η βρογχιολίτιδα προκαλείται από διάφορους

ιούς, συµπεριλαµβανοµένου του

αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)

� ∆εν είναι γνωστό αν βρέφη µε βρογχιολίτιδα

από RSV ή από άλλους ιούς, όπως είναι ο

ανθρώπινος µποκαϊός (hBoV) και οι ρινοϊοί

(RV), διαφέρουν στα δηµογραφικά ή κλινικά

τους χαρακτηριστικά
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Τι προσθέτει αυτή η µελέτη…

� Εκτός από τον RSV, οι hBoV και RV είναι
σηµαντικά αίτια βρογχιολίτιδας

� Σε σηµαντικό ποσοστό ο hBoV κάνει συν-
λοίµωξη µε τον RSV

� Βαρύτερη κλινική εικόνα έχει η βρογχιολίτιδα
από RSV ή RSV+ hBoV συγκριτικά µε τη
βρογχιολίτιδα από τον hBoV µόνο του ή τους
RV
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Τι είναι ήδη γνωστό…

� Υπολογίζεται ότι η ικανότητα καρδιο-
αναπνευστικής προσαρµογής στην άσκηση
ελαττώνεται στα παιδιά κατά 4,3% / δεκαετία
διεθνώς

� Η καρδιο-αναπνευστική προσαρµογή
συσχετίζεται αντίστροφα µε το δείκτη µάζας
σώµατος (ΒΜΙ)

� Η αύξηση της παχυσαρκίας που παρατηρείται
στο γενικό παιδικό πληθυσµό είναι πιθανό να
µην αφορά, ή να αφορά λιγότερο, παιδιά από
εύπορες οικογένειες
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Τι προσθέτει αυτή η µελέτη…

� Σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, δεν υπήρξε αύξηση του
δείκτη µάζας σώµατος (ΒΜΙ) µεταξύ 1998-2008 σε
µία εύπορη περιοχή της Αγγλίας, ενώ υπήρξε µικρή
αλλά στατιστικά σηµαντική αύξηση στο ΒΜΙ των
αγοριών

� Παρόλ’ αυτά παρατηρήθηκε σηµαντική και
ανησυχητική ελάττωση της καρδιο-αναπνευστικής
προσαρµογής των παιδιών (κοριτσιών και αγοριών) 
που φαίνεται ότι ήταν ανεξάρτητη από τις µεταβολές
του ΒΜΙ

� Η µέτρηση µόνο του ΒΜΙ µπορεί να µην αρκεί για την
εξασφάλιση της µελλοντικής υγείας των παιδιών. 
Πιθανότατα απαιτείται και παρακολούθηση της
ικανότητας καρδιο-αναπνευστικής προσαρµογής


