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Αντικείμενο της μελέτης

• Η μελέτη της επίδρασης των ιογενών 

λοιμώξεων του αναπνευστικού στην 

απάντηση στη θεραπεία της οξείας κρίσης 

βρογχικού άσθματος.



13/2/2012

2

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα 

ακόλουθα ερωτήματα:

• Διαφέρουν τα παιδιά με κρίση άσθματος  με ή 

χωρίς ιογενή λοίμωξη, ως προς τη βαρύτητα 

των ασθματικών κρίσεων ή τα επίπεδα των 

IgE;

• Διαφέρει η ανταπόκριση στη χορήγηση β₂-

αγωνιστών στην  κρίση άσθματος μεταξύ 

παιδιών με  ιογενή λοίμωξη και χωρίς;

• Υπάρχει συσχέτιση με συγκεκριμένους ιούς 

στην ανταπόκριση στη θεραπεία; 

ΥΛΙΚΟ

• Παιδιά 2-16 ετών  (μέσος όρος ηλικίας 
6,6ετών) που εξετάστηκαν σε ΤΕΠ με οξεία 
κρίση βρογχικού άσθματος.

• Εξαιρέθηκαν παιδιά με συνυπάρχουσες άλλες 
παθήσεις του αναπνευστικού.

• Δημιουργία  2 ομάδων ελέγχου : παιδιά με 
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (ρινική 
καταρροή , πονόλαιμος , βήχας) και χωρίς 
συμπτώματα.
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ΜΕΘΟΔΟΙ

• Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε η ίδια αρχική 

θεραπεία:

• <6 ετών: 6 πατήματα με εισπνεόμενη 

σαλβουταμόλη(100 μg/πάτημα) κάθε 20 λεπτά την 

1η ώρα.

• > 6 ετών : 12 πατήματα με εισπνεόμενη 

σαλβουταμόλη κάθε 20 λεπτά την 1η ώρα.

• Πρεδνιζολόνη από το στόμα  1 mg/kg

• Χορήγηση Ο₂ αν  SaΟ₂ ≤ 94%.

ΜΕΘΟΔΟΙ

• Η ανταπόκριση στη θεραπεία βασίστηκε στη 
συχνότητα χορήγησης β₂ αγωνιστών 6, 12 και 24 
ώρες μετά την προσέλευση στα ΤΕΠ.

• Όλοι οι ασθενείς παρέμειναν στα ΤΕΠ για 
τουλάχιστον 24 ώρες.

• Μέτρηση ολικής IgE και των  ειδικών IgE για την 
οικιακή σκόνη και το τρίχωμα γάτας.

• Δείγματα από ρινικό έκπλυμμα για ανίχνευση 
των ιών : RV, MPV, Influenza A, B, Parainfluenza, 
RSV , Adenovirus.
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Παιδιά με οξεία ασθματική κρίση

Συμπτώματα λοίμωξης 

αναπνευστικού
Χωρίς συμπτώματα λοίμωξης 

Ρινικό έκπλυμμα για ιούς

RV,MPV,Influenza A,B, Parainfluenza,

RSV ,Adenovirus

Μετρήσεις

SaO2

Δείκτης βαρύτητας άσθματος

Ολική και ειδικές IgE

Δόσεις β2 αγωνιστών 6,12,24 ώρες μετά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην ανταπόκριση στη θεραπεία με 
β₂ αγωνιστές ανάμεσα στα παιδιά με 
συμπτώματα λοίμωξης και σε αυτά χωρίς.

• Τα παιδιά με συμπτώματα λοίμωξης 
χρειάστηκαν μεγαλύτερες δόσεις 
βρογχοδιασταλτικών στις 6,12 και 24 ώρες.

• Δε βρέθηκε συσχέτιση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία με το ιστορικό ατοπίας.
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Χορήγηση β2 αγωνιστών σε παιδιά με ιογενή λοίμωξη και χωρίς

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΜΕ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ(n=168) ΧΩΡΙΣ ΙΟΓΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ(n=50) P  

SaO2 % 94  (92-96) 95 (91-96) NS

Βαρύτητα κρίσης 10.0 (9.6-10.3) 9.9 (9.2-10.6) NS

Ολική IgE 229.7 (185.4-284.6) 265.7 (179.2-394.0) NS

IgE για τρίχωµα γάτας 4,3(10,6) 11,8(35,5) NS

IgE για σκόνη 42 (49,5) 56,4 (68,3) NS

∆όση β2 αγωνιστών

6ώρες 6,9 (6,5-7,3) 5,9 (5,3-6,5) .010

12 ώρες 10.4 (9.7-11.0) 8.4 (7.5-9.5) .002

24 ώρες 15.1 (14.1-16.1) 11.5 (9.9-13.4) .0005

Ιός που αποµονώθηκε

RV 81/123 (65.9) 13/30 (43.3) .023

RSV 9/131 (6.9) 0/31 (0) NS

Human MPV 2/62 (3.2) 1/20 (5.0) NS

Influenza A 0/130 (0) 1/30 (3.3) NS

Influenza B 0/130 (0) 0/30 (0) NS

Parainfluenza 1/130 (0.8) 0/30 (0) NS

Adenovirus 0/128 (0) 0/30 (0) NS
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ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Στο 88% των περιπτώσεων , όπου απομονώθηκε ιός 

αφορούσε τον RV.

• Το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε στους RSV, MPV και 

Influenza.

• Η ανταπόκριση στη θεραπεία  διέφερε ανάμεσα στα παιδιά 

με συμπτώματα λοίμωξης όταν είχε απομονωθεί RV σε σχέση 

με τους άλλους ιούς και η διαφορά ήταν σημαντική στις 6 και 

12 ώρες αλλά όχι στις 24. 

• Στα παιδιά που είχαν συμπτώματα λοίμωξης αλλά δεν 

απομονώθηκε ιός  χρειάστηκαν μεγαλύτερες δόσεις 

σαλβουταμόλης στις 6 και 12 ώρες σε σχέση με τα παιδιά 

χωρίς συμπτώματα. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• Στα παιδιά που απομονώθηκε ιός , η παρουσία 
των ρινοϊών είχε πιο ισχυρή επίδραση στην 
ανταπόκριση στη θεραπεία σε σχέση με τους 
άλλους ιούς.

• Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την πιθανότητα ο 
ρινοϊός να έχει πιο ισχυρή σχέση με την 
εκδήλωση ασθματικής κρίσης.

• Λοίμωξη από ρινοϊό τα πρώτα 3 χρόνια αποτελεί 
προγνωστικό δείκτη για τη διάγνωση του 
άσθματος σε ηλικία 6 ετών.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Δεν έγιναν test για ανίχνευση των ιών σε όλα τα 
παιδιά της μελέτης.

• Η μη ανίχνευση ιών σε παιδιά με συμπτώματα δε 
σημαίνει απαραίτητα τη μη παρουσία του ιού 
αλλά μάλλον είναι πιθανόν αποτέλεσμα  της 
αδυναμίας των μεθόδων ανίχνευσης.

• Η ανταπόκριση στα βρογχοδιασταλτικά κρινόταν 
από γιατρό στα ΤΕΠ και ήταν υποκειμενική. Δεν 
ήταν δυνατή η χρήση αντικειμενικών μεθόδων 
τις πρώτες 24 ώρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Τα παιδιά με συμπτώματα λοίμωξης χρειάστηκαν 
μεγαλύτερες δόσεις βρογχοδιασταλτικών στις 
6,12 και 24 ώρες.

• Η παρουσία των ρινοϊών είχε πιο ισχυρή 
επίδραση στην ανταπόκριση στη θεραπεία σε 
σχέση με τους άλλους ιούς.

• Η  παρουσία  συμπτωμάτων  ιογενούς λοίμωξης 
κατά την αρχική εκτίμηση των ασθενών έχει 
κλινική σημασία ,δεδομένου ότι θα μπορούσαν 
να ωφεληθούν από μια πιο εντατική θεραπεία.


