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Κατευθυντήριες οδηγίες 

αντιμετώπισης του άσθματος 

στα παιδιά. 

Φώτης Β. Κυρβασίλης
Επίκουρος Καθηγητής 

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ

www.pd3.gr

Η αντιμετώπιση του βρογχικού άσθματος 

στα παιδιά κατευθύνεται κυρίως 

από δύο παραμέτρους 

• α) την ισχυροποίηση της διάγνωσής του 

και 

• β) το επίπεδο ελέγχου της νόσου
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Κλινική εκτίμηση παιδιού με 

συμπτώματα άσθματος

Ισχυρή πιθανότητα άσθματος

Δοκιμαστική χορήγηση 

βρογχοδιασταλτικών

Ανταπόκριση;

Ναι

Αντιασθματική αγωγή στην 

ελάχιστη δυνατή δόση για την 

επίτευξη καλού ελέγχου του 

άσθματος

Όχι

Έλεγχος της συμμόρφωσης 

Έλεγχος της τεχνικής εισπνοής

Αναθεώρηση της διάγνωσης

Μέτρια πιθανότητα άσθματος

Έλεγχος  αναπνευστικής 

λειτουργίας

Δοκιμασία βρογχοδιαστολής

Αλλεργιολογικός ελεγχος

Κλινικά  σημεία χρόνιας  

πνευμονοπάθειας

Παραπομπή σε ειδικό κέντρο

British Thoracic Society / 
Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network. British 
Guideline on the Management 
of Asthma. A national clinical 

guideline. 2008 (revised January 
2012). 

Κλινικά γνωρίσματα που 

ισχυροποιούν τη διάγνωση του άσθματος 

Συνύπαρξη περισσότερων του ενός: 

• συριγμός, 

• βήχας, 

• δύσπνοια, 

• σφίξιμο στο στήθος 

ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα αυτά: 

• υποτροπιάζουν συχνά, 

• επιδεινώνονται τα ξημερώματα, 

• επιδεινώνονται με την έκθεση σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως άσκηση, υγρασία, 

μούχλα, κρύο αέρα, ιογενείς λοιμώξεις και 

• εμφανίζονται στα μεσοδιαστήματα των εξάρσεων, ανεξάρτητα από την έκθεση 

σε ιογενείς λοιμώξεις.

BTS. British Guideline on the Management of Asthma. 

A national clinical guideline. 2008 (revised January 2012). 



4/5/2012

3

Κλινικά γνωρίσματα που 

ισχυροποιούν τη διάγνωση του άσθματος 

• Ατομικό ιστορικό ατοπίας

• Οικογενειακό ιστορικό άσθματος ή/και ατοπίας

• Υποχώρηση/βελτίωση με την επαρκή αντιασθματική 

αγωγή. 

BTS. British Guideline on the Management of Asthma. 

A national clinical guideline. 2008 (revised January 2012). 

Κλινικά γνωρίσματα που 

περιορίζουν την πιθανότητα ύπαρξης άσθματος

• Τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο κατά τις ιογενείς 

λοιμώξεις και απουσιάζουν στα μεσοδιαστήματα

• Βήχας χωρίς συριγμό ή δύσπνοια

• Υγρός ή παραγωγικός βήχας

• Φτωχή ανταπόκριση στην επαρκή αντιασθματική 

αγωγή

• Φυσιολογική ακρόαση πνευμόνων στη φάση της 

έξαρσης των συμπτωμάτων

BTS. British Guideline on the Management of Asthma. A 

national clinical guideline. 2008 (revised January 2012). 
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Κλινικά γνωρίσματα που 

παραπέμπουν σε χρόνια πνευμονοπάθεια

• Στασιμότητα βάρος/ανάπτυξης 

• Δυσμορφία θώρακα

• Πληκτροδακτυλία 

BTS. British Guideline on the Management of Asthma. A 

national clinical guideline. 2008 (revised January 2012). 
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Επίπεδο ελέγχου άσθµατος

Ελεγχόµενο άσθµα Μερικώς ελεγχόµενο Μη ελεγχόµενο

Ηµερήσια 
συµπτώµατα

Μέγιστο δύο φορές 
την εβδοµάδα

Πάνω από δύο φορές 
την εβδοµάδα

Αν υπάρχουν κάθε 
εβδοµάδα τρία ή 
περισσότερα από 
τα γνωρίσµατα του 
µερικώς 
ελεγχόµενου 
άσθµατος.

Περιορισµός στις 
δραστηριότητες

Καθόλου Οποιοσδήποτε

Νυκτερινά 
συµπτώµατα

Καθόλου Οποιαδήποτε

Ανάγκη χρήσης 
ανακουφιστικού 
φαρµάκου

Μέγιστο δύο φορές 
την εβδοµάδα

Πάνω από δύο φορές 
την εβδοµάδα

Αναπνευστική 
λειτουργία 
(PEF ή FEV1)                
για παιδιά > 5 ετών

>80% της 
προβλεπόµενης

< 80 % της 
προβλεπόµενης ή της 
καλύτερης 
προσωπικής τιµής (αν 
είναι γνωστή)

Εξάρσεις         
(ασθµατικές κρίσεις)

Καθόλου Έστω και µία ανά έτος Μία κάθε 
εβδοµάδα

1ο βήµα 2ο βήµα 3ο βήµα 4ο βήµα 5ο βήµα

Εκπαίδευση ασθενούς - οικογένειας
Έλεγχος περιβάλλοντος

Κατ’ επίκληση χρήση β2-
διεγέρτη

Κατ’ επίκληση χρήση β2-διεγέρτη

Προφυλακτική αγωγή

Επιλογή µίας Επιλογή µίας
Προσθήκη µίας ή 
περισσοτέρων

Προσθήκη µίας ή και 
των δύο

Χαµηλή δόση 
εισπνεοµένων

στεροειδών

Χαµηλή δόση 
εισπνεοµένων 

στεροειδών µαζί µε β2-
διεγέρτη µακράς δράσης

Μέτρια ή υψηλή δόση 
εισπνεοµένων 

στεροειδών µαζί µε β2-
διεγέρτη µακράς δράσης

Στεροειδή 
από του στόµατος 

Ανταγωνιστής των 
λευκοτριενίων

Μέτρια ή υψηλή δόση 
εισπνεοµένων 
στεροειδών

Ανταγωνιστής των 
λευκοτριενίων

Anti-IgE θεραπεία

Χαµηλή δόση 
εισπνεοµένων 

στεροειδών µαζί µε 
ανταγωνιστή των 
λευκοτριενίων

Θεοφυλλίνη 
ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης

Χαµηλή δόση 
εισπνεοµένων 

στεροειδών µαζί µε  
θεοφυλλίνη ελεγχόµενης 

αποδέσµευσης
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Συμμόρφωση σε 115 παιδιά με άσθμα

•18 μήνες Βουδεσονίδη 

2 φορές τη μέρα

•Ηλεκτρονικό σύστημα 

καταγραφής της λήψης 

του φαρμάκου

•Οι γονείς 

ενημερώνονταν ότι  

γινόταν καταγραφή

Nikander et al. Arch. Dis. Child. 2011;96:168-173

Επίπεδο ελέγχου κατά GINA σε 365 ασθματικά παιδιά 

της περιοχής Θεσσαλονίκης το 2011

Χρυσαϊδου Α.και συν 2012
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Στα τελευταία 3 χρόνια…

Ασθματικοί έφηβοι…

• Τρία περιστατικά με βαριά κρίση άσθματος και 

υποδόριο εμφύσημα

• Δύο περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω κρίσης 

άσθματος

• Ένας έφηβος σε φυτική κατάσταση και μετέπειτα 

θάνατο

• Ένας θάνατος στο σπίτι λόγω βαριάς αιφνίδιας κρίσης 

άσθματος μετά από νυχτερινή διασκέδαση

Παιδιά 6-18 ετών με μη καλά ελεγχόμενο άσθμα.

Μπεκλομεθαζόνη συνεχώς ή μόνο στις εξάρσεις;

288 

τυχαιοποιήθηκαν

71 

συνδυασμένη 
θεραπεία

Σταθερά:

μπεκλομεθαζόν
η HFA 40 μg Χ 2 

Κατ΄επίκληση: 
αλβουτερόλη

180 μg 2 puffs + 
μπεκλομεθαζόν
η 40 μg 2 puffs

72 

καθημερινά  
μπεκλομεθαζόνη

Σταθερά:

μπεκλομεθαζόνη
HFA 40 μg Χ 2 

Κατ΄επίκληση: 
αλβουτερόλη 180 

μg 2 puffs + 
Placebo 2 puffs

71 

κατ΄έπίκληση
μπεκλομεθαζόνη

Σταθερά:

placebo Χ 2 

Κατ΄επίκληση: 
αλβουτερόλη 180 

μg 2 puffs + 
μπεκλομεθαζόνη

40 μg 2 puffs

74 

placebo

Σταθερά: 

placebo X 2

Κατ΄επίκληση

: 

αλβουτερόλη
180 μg 2 
puffsΧ 2

Martinez F et al. Lancet 2011; 377: 650–57
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Παιδιά 6-18 ετών με μη καλά ελεγχόμενο άσθμα.

Μπεκλομεθαζόνη συνεχώς ή μόνο στις εξάρσεις;

Καμπύλη που δείχνει το χρονικό διάστημα ως την πρώτη ασθματική έξαρση

Σε σύγκριση με το placebo:

Η συνεχόμενη χρήση μπεκλομεθαζόνης: μειώνει τον κίνδυνο έξαρσης κατά 50%

Η χρήση μπεκλομεθαζόνης μόνο στις εξάρσεις κατά 30%

Martinez F et al. Lancet 2011; 377: 650–57

Βουδεσονίδη συνεχώς ή μόνο στις εξάρσεις;

• 278 παιδιά ηλικίας 12-53 μηνών με:

1. ≥ 4 επεισόδια συριγμού

2. αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άσθματος 

(έκζεμα, ιστορικό γονέων)

3.    ≥ 1 σοβαρή κρίση άσθματος 

(χρειάστηκαν συστηματικά στεροειδή ή ΤΕΠ ή νοσηλεία)

4.   χωρίς έντονα συμπτώματα στα μεσοδιαστήματα

Zeiger R et al.  N Engl J Med 2011;365:1990-2001
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Βουδεσονίδη συνεχώς ή μόνο στις εξάρσεις;

Δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 

ως προς τον αριθμό των επεισοδίων που χρειάστηκαν συστηματικά στεροειδή

Συνεχόμενη χρήση φλουτικαζόνης 200μg/ημέρα για δύο 

συνεχόμενα έτη σε 285 «ασθματικά» παιδιά προσχολικής ηλικίας 

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

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

Real-life study

Συμμόρφωση 

LTRA 65% vs ICS 41%

P = 0,11

Συμμόρφωση 

LTRA 74% vs ICS 46%

P = 0,007

Price D et al. N Engl J Med. 2011 May 5;364(18):1695-707.
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Κόστος θεραπείας και αντιμετώπιση άσθματος

•5913 παιδιά  5-18 ετών

•2921 παιδιά < 5 ετών

•Προφυλακτική αντιασθματική αγωγή

•Περίοδος 1997-2007

κατέγραψαν: 

•Συνταγές αντιασθματικών φαρμάκων

•Εισαγωγές λόγω άσθματος

•Επισκέψεις στα ΤΕΠ

Αύξηση του κόστους θεραπείας :

•Ελάττωσε σημαντικά την χρήση προφυλακτικής αγωγής (p=0,02)

•Αύξησε σημαντικά τις εισαγωγές για άσθμα (p=0,004)

Karaca-Mandic P et al. JAMA. 2012 Mar 28;307(12):1284-91.

Συμπερασματικά…

• Αναγνώριση κλινικών γνωρισμάτων που 

ισχυροποιούν τη διάγνωση του 

άσθματος και αυτών που η πιθανότητα 

ύπαρξης άσθματος είναι μέτρια

• Αξιολόγηση του επιπέδου ελέγχου του 

άσθματος

• Βελτίωση της συμμόρφωσης στην 

αντιασθματική αγωγή

www.pd3.gr


