
11/4/2011

1

Η χρήση της διπροπιονικής μπεκλομεθαζόνης ως 

θεραπεία ανακούφισης σε παιδιά με ήπιο επίμονο 

άσθμα (TREXA): μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, 

ελεγμένη με placebo μελέτη.
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Τι γνωρίζουμε για το θέμα

• Η προτεινόμενη θεραπεία για το ήπιο επίμονο άσθμα 
είναι η χορήγηση εισπνεομένων στεροειδών σε 
χαμηλές δόσεις (<200 μg/ημέρα).

• Συχνά οι γονείς ή τα παιδιά δεν συμμορφώνονται με 
τη θεραπεία όταν υπάρχουν μεγάλες περίοδοι χωρίς 
συμπτώματα.

• Δεν υπάρχουν μελέτες που να ελέγχουν το ιδανικό 
διάστημα που τα παιδιά πρέπει να συνεχίζουν την 
αντιασθματική αγωγή όταν επιτυγχάνεται ο έλεγχος 
των συμπτωμάτων ώστε να μην έχουν κίνδυνο 
εμφάνισης ασθματικής έξαρσης.
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Σκοπός της μελέτης

• Να ελέγξει αν η διακοπή της καθημερινής χρήσης 
εισπνεομένων στεροειδών σε παιδιά με καλά 
ελεγχόμενο, ήπιο επίμονο άσθμα σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο εξάρσεων άσθματος.

• Να ελέγξει αν η χρήση της μπεκλομεθαζόνης σε 
συνδυασμό με την αλβουτερόλη (σαλβουταμόλη) ως 
ανακουφιστικού φαρμάκου μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης εξάρσεων σε σύγκριση με την 
αλβουτερόλη μόνη της.

Μέθοδοι-Ασθενείς

• Παιδιά 6-18 ετών

• Με μη καλά ελεγχόμενο άσθμα:

>2 φορές την εβδομάδα συμπτώματα και χρήση 
ανακουφιστικού φαρμάκου 

ή >2 αφυπνίσεις λόγω άσθματος / μήνα 

ή ανάγκη συνεχούς χρήσης προφυλακτικού 
φαρμάκου)

• 4 εβδομάδες run-in : 

μπεκλομεθαζόνη 40 μg Χ 2 την ημέρα και 
αλβουτερόλη ως ανακουφιστικό φάρμακο

• Εάν δεν παρουσίαζαν έξαρση στο διάστημα run-in
εισέρχονταν στη μελέτη
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Μέθοδοι - Ασθενείς

843 εισήγχθησαν

288 τυχαιοποιήθηκαν

71 

συνδυασμένη 
θεραπεία

Σταθερά:

μπεκλομεθαζόνη
HFA 40 μg Χ 2 

Κατ΄επίκληση: 
αλβουτερόλη 180 

μg 2 puffs + 
μπεκλομεθαζόνη

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

Παράμετροι που μετρήθηκαν

Πρωταρχική παράμετρος:

• Το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ασθματική 
έξαρση ώστε να χρειαστεί αντιμετώπιση με 
πρεδνιζόνη

Δευτερογενείς παράμετροι:

• FEV1

• FENO

• Ημερολόγια καταγραφής συμπτωμάτων

• Ποιότητα ζωής

• Κατά μήκος αύξηση
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Αποτελέσματα

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 κατ΄επίκληση κατά 30%

Αποτελέσματα

Διακοπή της θεραπείας στις 4 ομάδες
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Αποτελέσματα

Η κατά μήκος αύξηση επηρεάστηκε κατά 1.1 cm στις ομάδες 

με την συνδυασμένη και την συνεχόμενη θεραπεία

Συμπεράσματα

• Τα παιδιά με μέτριο επίμονο άσθμα δεν πρέπει να 
θεραπεύονται μόνο με την κατ΄επίκληση χρήση 
αλβουτερόλης. Η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι 
η συνεχόμενη χρήση εισπνεομένων στεροειδών.

• Στα παιδιά αυτά η χρήση συνδυασμού αλβουτερόλης
με μπεκλομεθαζόνη κατ΄επίκληση είναι μια καλή 
εναλλακτική θεραπεία όταν έχει επιτευχθεί καλός 
έλεγχος του άσθματος.

• Ο συνδυασμός αυτός πλεονεκτεί της χρήσης μόνο 
αλβουτερόλης και δεν επιδρά στην ανάπτυξη του 
παιδιού
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Τι  νέο μάθαμε

• Όταν έχει επιτευχθεί καλός έλεγχος του 

άσθματος στα παιδιά με μέτριο επίμονο 

άσθμα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις 

εξάρσεις με συνδυασμό β2-διεγέρτη βραχείας 

δράσης με εισπνεόμενο στεροειδές.

Η τακτική αυτή πιθανόν να μειώσει τον 

κίνδυνο υποτροπών.


