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Τι γνωρίζαμε ως τώρα

• Ως άσθμα μετά από κόπωση (ΕΙΑ ή EIB) περιγράφεται η

παροδική στένωση των αεραγωγών μετά από έντονη

σωματική άσκηση.

• Παρατηρείται στο 70-80% των παιδιών με βρογχικό άσθμα

που δεν λαμβάνουν ρυθμιστική αγωγή.

• Tο τρέξιμο προκαλεί συχνότερα ασθματικό παροξυσμό από 

ότι οι άλλες μορφές άσκησης. 

• Το παιδί μετά από 6 -8 λεπτά έντονης άσκησης, παρουσιάζει 

δύσπνοια, βήχα, πόνο στο στήθος ή και συριγμό που διαρκεί 

30-90 λεπτά.

• Συνήθως υποχωρεί αυτόματα.

Carlsen KH et al. Paediatr Resp Rev 2002, 3: 154-160.
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• Σε ασθενείς με ΕΙΑ δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των

μηχανισμών που:

�Προάγουν τη βρογχοδιαστολή, όπως η έκκριση

προσταγλανδινών (PGE
2
), το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)

και η διάταση της λείας μυϊκής στοιβάδας των αεραγωγών

λόγω του αυξημένου αερισμού

�Προκαλούν βρογχόσπασμο,

�1ος μηχανισμός, ενοχοποιεί την ψύξη των αεραγωγών

κατά την διάρκεια της άσκησης λόγω του αυξημένου

αερισμού και αναθέρμανσης τους μετά το τέλος της

άσκησης

�2ος μηχανισμός, ενοχοποιεί την αυξημένη απώλεια

ύδατος των αεραγωγών κατά την άσκηση

Τι γνωρίζαμε ως τώρα

Gilbert et al. J Clin Invest 1992; 90:699-704.
Lee TH et al. Thorax 1985; 40:481-487.

Anderson et al. Thorax 1992; 47:748-752

Μηχανισμοί που 

προάγουν την 
βρογχοδιαστολή

Μηχανισμοί που 

προκαλούν 
βρογχοσυστολή

Τι γνωρίζαμε ως τώρα
Παθοφυσιολογία άσθματος μετά από κόπωση
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Τι γνωρίζαμε ως τώρα

• Σε ενήλικες με βρογχικό άσθμα συνεχόμενη

άσκηση > 15 λεπτά μπορεί να προκαλέσει

βρογχόσπασμο κατά τη διάρκεια της άσκησης

• Σε παιδιά με άσθμα ο χρόνος εμφάνισης

βρογχόσπασμου μετά την άσκηση είναι

βραχύτερος συγκριτικά με τους ενήλικες

Vilozni D et al. Respir Med 2009 ; 103 : 1456 – 60 

. 

Σκοπός της μελέτης

• Η διερεύνηση της υπόθεσης αν και κατά πόσο

σε παιδιά με άσθμα στην κόπωση ο

βρογχόσπασμος παρουσιάζεται κατά την

διάρκεια της άσκησης.
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Πρωτόκολλο μελέτης 
Παιδιά με συμπτώματα στην κόπωση

•Να μην έχουν λάβει στεροειδή από το στόμα τις τελευταίες 3 εβδομάδες

•Να μην έχουν λάβει βραχείας ή μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικά 8 ή 24 ώρες 

πριν το τεστ 

Ερωτηματολόγιο ελέγχου άσθματος, FeNO, σπιρομέτρηση σε ηρεμία ( FEV 1)

Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα

•θερμοκρασία 9,5-10°C, 57-59% υγρασία 

•10% κλίση, σταθερό έργο άσκησης στο 80% της μέγιστης προβλεπόμενης 

καρδιακής συχνότητας (210-ηλικία) με μέγιστη διάρκεια άσκησης τα 12 λεπτά

•Σπιρομέτρηση κάθε ένα λεπτό

Πρωτόκολλο μελέτης 

Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα

πτώση της FEV 1 > 15% κατά 

τη διάρκεια της κόπωσης

12 λεπτά άσκησης
Τερματισμός άσκησης 

και χορήγηση σαλβουταμόλης

Σπιρομέτρηση στο 1ο ,3ο και 5ο λεπτό 

μετά την άσκηση 

Ναι Όχι 

Αν πτώση της FEV 1 > 15%

χορήγηση σαλβουταμόλης

Σπιρομέτρηση 10 λεπτά μετά τη 

χορήγηση του 

βρογχοδιασταλτικού
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Αποτελέσματα 
30 παιδιά  

12 παιδιά παρουσίασαν 

πτώση της FEV 1 > 15%

στην κόπωση

(breakthrough EIB)

7 παιδιά παρουσίασαν 

πτώση της FEV 1 > 15% μετά 

την κόπωση

(Non-breakthrough EIB)

11 παιδιά δεν 

παρουσίασαν 

βρογχόσπασμο

P value

Ηλικία 11,6 (8,2-15,3) 12,5 (11,5-14,2) 12,6 (9,3-15,0) 0,51

Άρρενα 6 5 9 0,62

ΒΜΙ z score 0.8 (-0.4 -2.4) 0.6 (-1.4-2.2) 0.7 (-0.8-1.3) 0,65

Εισπνεόμενα

στεροειδή

Συνδυασμό με 

LABA 

12 (100%)

8 /12

6 (86%)

3/6

8 (73%)

4/8

0,16

0,32

Ανταγωνιστές των 

λευκοτριενίων

4 (33%) 3 (43%) 5 (46%) 0,83

FeNO (ppb) 28 (11-84) 31 (14-119) 30 (11-48) 0,66

ACQ

Asthma Control 

questionnaire

1,3 (0,3-3,2) 2,0 (1,0-3,2) 1,2 (0,0-1,8) 0,31

FEV
1

(% της 

προβλεπόμενης)

83,3±9,2 86,7±11,7 89,7±12,9 0,40

Αποτελέσματα 

Διακύμανση της FEV
1

στα παιδιά που

παρουσίασαν βρογχόσπασμο στη διάρκεια της

άσκησης (breakthrough EIB)

Διακύμανση της FEV
1

στα παιδιά που

παρουσίασαν βρογχόσπασμο μετά το

τέλος της άσκησης (Non- breakthrough

EIB)
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Τι νεότερο μάθαμε

• Στην πλειονότητα των παιδιών με άσθμα στην

κόπωση, ο βρογχόσπασμος ξεκινά κατά την

διάρκεια και όχι μετά την άσκηση

• Ο βρογχόσπασμος που παρουσιάζεται στην

διάρκεια της άσκησης (breakthrough EIB) σε παιδιά

με άσθμα περιορίζει την φυσική δραστηριότητα και

την συμμετοχή τους σε αθλήματα και είναι

αποτέλεσμα ανεπαρκούς ρυθμιζόμενου βρογχικού

άσθματος


