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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων…



Και εμένα τι με νοιάζει;;;



Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Pavord ID Lancet 2018



Ορισμός άσθματος                                              

(ή περί πορνογραφίας & αγάπης…)

GINA 2018

Rubin BK Paediatric respiratory reviews 2015

Asthma is a heterogeneous disease, usually 
characterized by chronic airway inflammation. 

It is defined by the history of respiratory symptoms 
such as wheeze, shortness of breath, chest 
tightness and cough that vary over time and in 
intensity, together with variable expiratory airflow 
limitation.



Περίγραμμα παρουσίασης

 Ορισμός σοβαρού – προβληματικού 

άσθματος

 Επιδημιολογία

 Κλινική προβολή

 Διαγνωστική προσπέλαση

 Αντιμετώπιση



Προβληματικό – σοβαρό άσθμα

 Άσθμα που δεν ανταποκρίνεται στην 

προφυλακτική αγωγή με εισπνεόμενα 

στεροειδή σε υψηλή δόση και 2 τουλάχιστον 

επιπλέον φάρμακα (μοντελουκάστη, β2 

διεγέρτες μακράς δράσης, θεοφυλλίνη)



 Επίμονη συμπτωματολογία για πάνω από 3 μήνες

Υποτροπιάζουσες σοβαρές παροξύνσεις κατά το 
προηγούμενο έτος  -παρά την αγωγή- που οδηγούν σε 

 νοσηλεία σε ΜΕΘ
 > 2 φορές ανάγκη για συστηματικά στεροειδή
 > 2 εισαγωγές λόγω ανάγκης εφ βρογχοδιαστολής

Ασταθές (Brittle) άσθμα τύπου 1 ή 2

Μόνιμος περιορισμός της ροής του αέρα (persistent airflow 

limitation)

Αναγκαιότητα χορήγησης στεροειδών από του στόματος 

για τον έλεγχο του άσθματος καθημερινά ή μέρα παρά μέρα

Hedlin  ERJ 2010

Κλινική προβολή



Επιδημιολογία σοβαρού άσθματος

 10% των παιδιών με άσθμα

 Υπεύθυνο για το 60% της 

ιατροφαρμακευτικής δαπάνης του 

άσθματος στα παιδιά 

Bush A, Frey U, Teague WG. Eur Respir Mon 2011



Το άσθμα στοιχίζει!

Stevens CA  ERJ 2003





Hedlin  ERJ 2010



 Λανθασμένη διάγνωση (το παιδί δεν έχει 

άσθμα)

 Άσθμα συνοδευόμενο από σοβαρές 

συννοσηρότητες

 Άσθμα το οποίο δεν ελέγχεται επαρκώς 

γιατί βασικές αρχές της αντιμετώπισης 

έχουν παραβλεφθεί («δύσκολο άσθμα»)

 Σοβαρό – ανθεκτικό στη θεραπεία άσθμα 

Hedlin G ERJ 2010



Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν άσθμα 

ή δεν έπαιρναν την φ. αγωγή τους!!!

JACI 2008; 122: 1138-44



Bush A Respirology 2017



1η Ερώτηση: Είναι πράγματι άσθμα;

Επιβεβαιώστε τη 

Διάγνωση



Διάγνωση Άσθματος

 Απουσία διαγνωστικής δοκιμασίας

 Εξάρσεις και υφέσεις

 Αποκλεισμός άλλων αιτίων βήχα/συριγμού 

 Ανεύρεση παραγόντων κινδύνου

 Επιβεβαίωση κατά την φυσική εξέταση και 
τον παρακλινικό έλεγχο

Taussig, Landau 

Pediatric Respiratory Medicine 2nd ed. 

2008 



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
 Συριγμός;

 Εκλυτικά αίτια (ιδιαίτερα κάπνισμα)

 Συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό

 Έναρξη συμπτωμάτων από τη γέννηση

 Αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων

 Χρόνιος υγρός βήχας/απόχρεμψη

 Σχέση με τη σίτιση,την κατάκλιση – επεισόδια 
πνιγμονής

 Συνεχής, επιδεινούμενη εικόνα

 Στοιχεία ανοσοανεπάρκειας

Bush A. Primary Care Respiratory Journal 2007

Gidaris D. Front Biosci (Elite Ed) 2013



Κλινική εξέταση

 Αναζήτηση σημείων που οδηγούν σε 

εναλλακτικές διαγνώσεις.







Διαφορική Διάγνωση

 Άσθμα

 ΓΟΠ

 Βρογχοπνευμονική Δυσπλασία

 Τραχειοβρογχομαλακία

 Κυστική ίνωση

 Δυσκινησία κροσσών

 Ξένο σώμα

 Αποφρακτική βρογχιολίτιδα

 Αριστερή Καρδιακή Ανεπάρκεια

 Συγγενείς ανωμαλίες

 Ανοσοανεπάρκειες

 Βρογχεκτασίες



Ullmann N

Frontiers in pediatrics

2018



ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ





ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ



Δε θα βοηθούσε η κλιμάκωση της 

αγωγής…



2η Ερώτηση: Μήπως δεν είναι μόνον άσθμα;

Άσθμα συνοδευόμενο από σοβαρές 

συννοσηρότητες.



Συννοσηρότητες (« άσθμα +»)

de Groot EP, Duiverman EJ, Brand PLP. ERJ 2010



Η κλινική εικόνα πολλές 

φορές οδηγεί σε υπερδιάγνωση…

Seear M. Archives of disease in childhood

2005





ΔΔ ΕΙΒ

 Κακή φυσική κατάσταση - Παχυσαρκία

 Απόφραξη των κεντρικών αεραγωγών

 Δυσλειτουργική αναπνοή 

(έξω- ή ενδοθωρακική)

 Αναφυλακτική αντίδραση προκαλούμενη από την 
άσκηση

 Διάμεση πνευμονοπάθεια

 ΓΟΠ

 Στεφανιαία νόσος

 Αρρυθμίες προκαλούμενες 
από τη άσκηση



ΕΙΒ Vs EIIS

Roksund OD Paediatric respiratory reviews 2016



Δυσλειτουργική αναπνοή

Depiazzi J Breathe (Sheff) 2016



BA & SDB στα παιδιά

Brockmann PE et al Sleep medicine reviews 2014



ΒΑ & ΣΑΑΥ: Παθοφυσιολογικοί δεσμοί

παχυσαρκία Βρογχικό άσθμαΣΑΑΥ

ΓΟΠ

Φλεγμονή 
(αεραγωγών & 
συστηματική)

Αλλεργική Ρινίτιδα

Γενετικοί 
παράγοντες



3η Ερώτηση: Επιβεβαιώθηκε η διάγνωση. 

Και τώρα τι;  

Ελέγξτε την παρουσία επιβαρυντικών παραγόντων





Πίσω στα Βασικά

Διάγνωση

Συννοσηρότητες

Συμμόρφωση

Ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα

Επιβαρυντικοί 

παράγοντες

Θεραπεία

Bracken, Arch Dis Child 2009



Πολύπλευρη αντιμετώπιση

(Multidisciplinary assessment)

 Τεχνική χορήγησης φαρμάκων

 Συμμόρφωση στη θεραπεία

 Έκθεση σε καπνό

 Έκθεση σε αλλεργιογόνα

 Ψυχοκοινωνικά ζητήματα

Lødrup Carlsen KC  ERJ 2011



Πολύπλευρη αντιμετώπιση

(Multidisciplinary assessment)

 Έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας

 Έλεγχος βρογχικής 

υπεραντιδραστικότητας

 Αλλεργιολογικός έλεγχος

 Απεικόνιση

Lødrup Carlsen KC  ERJ 2011



Λανθασμένος τρόπος χορήγησης 
εισπνοών σε παιδιά 



Πληθώρα συσκευών
Dolovich MB & Dhand R. The Lancet 2011



Η πλειονότητα των ασθενών κάνει τουλάχιστον ένα 

λάθος κατά τη χρήση συσκευής εισπνοών

Chrystyn H & Price D Primary Care Respiratory Journal 2009

Melani AS et al Respiratory Medicine 2011



 Ελλιπή εκπαίδευση

 Μη κατανόηση των οδηγιών

 Αδυναμία εφαρμογής των οδηγιών 

Τα λάθη οφείλονται σε:

Lavorini F et al Respiratory Medicine 2008



Πάντα αεροθάλαμος!!!



Η εναπόθεση του φαρμάκου διαφέρει 

ανάλογα με τη συσκευή

Rau JL Jr. Respiratory care pharmacology. 2002



Συμμόρφωση

Boutopoulou B Frontiers in pediatrics 2018



«Εγώ γιατρέ καπνίζω, αλλά 
έξω από το σπίτι!»;!;!.

Λήψη ιστορικού: Καπνίζετε;





Αλλεργιογόνα...



Bracken, Arch Dis Child 2009

Εκτίμηση κατ΄οίκον 

από 

εξειδικευμένη νοσηλεύτρια



Συμμόρφωση

 77% είχαν τα φάρμακά 
τους

 62% είχαν καλή τεχνική

 11/71 παιδιά είχαν 
ακατάλληλη συσκευή

 Στο 48% προβλήματα 
με την αγωγή 
σχετίζονταν με τον 
μη έλεγχο του 
άσθματος
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Συνταγές που εκτελέστηκαν



Jentzsch, Allergy 2009;64:1458

« Ξεσκεπάζοντας τους ψεύτες »



Bush A Respirology 2017



Σε ποια ηλικία παίρνουν τα παιδιά μόνα τους τα 
ειπνεόμενα φάρμακά τους;

Orrel-Valente, Pediatrics 2008;122:e1186



Αλλεργιογόνα...

 56 / 71 ≥ 1 + δοκιμασία νυγμού

 22 / 71 συνεχιζόμενη  σημαντική έκθεση στο 

αλλεργιογόνο

Bracken και συν. Arch Dis Child 2009



Υποκλινική έκθεση 

σε αλλεργιογόνα

 Χαμηλή  έκθεση σε 

αλλεργιογόνο (χωρίς 

επίπτωση στον FEV1)

 Επιδείνωση της Β.Υ. 

και της ηωσινοφιλίας 

των πτυέλων χωρίς 

εμφάνιση 

παρόξυνσης

ERJ 1998



Άσθμα και stress



Ψυχοκοινωνικά ζητήματα

Ψυοxoκοινωνικά 

προβλήματα

N (%)

Αγχώδης διαταραχή, 

κατάθλιψη (παιδί)

20 (28%)

Αγχώδης διαταραχή, 

κατάθλιψη (γονιός)

20 (28%)

«Δυσλειτουργική αναπνοή» 11 (15%)

Προβλήματα στα σχολείο 4 (6%)

Κοινωνικά προβλήματα 10 (14%)

Σημαντική η ψυχολογική 

υποστήριξη!!!

Bracken και συν. Arch Dis Child 2009



Εκτίμηση κατ΄οίκον από 

εξειδικευμένη νοσηλεύτρια

 32/71 χρειάστηκαν περαιτέρω διερεύνηση

 Πίσω στα βασικά!

Bracken, Arch Dis Child 2009



Εναλλακτική ιατρική;;;



Τι κάνουμε στο «δύσκολο» 

άσθμα;;;



Παράγοντες σχετιζόμενοι με Κακή 

Συμμόρφωση

Χρήση Φαρμάκων

Δυσκολίες με τις συσκευές

Περίπλοκα σχήματα

Φόβοι για παρενέργειες

Κόστος

Ασθενής / Ιατρός 

 Παρεξηγήσεις/έλλειψη

πληροφόρησης

 Υποεκτίμηση της

βαρύτητας

 Συμπεριφορές σχετικά      
με την ύπαρξη νόσου

 Πολιτισμικές επιρροές

 Φτωχή επικοινωνία



4η Ερώτηση: Τι κάνουμε στο 

αληθές σοβαρό άσθμα;  

Εκτιμήστε το είδος της φλεγμονής 
και την απάντηση στα στεροειδή



Τα παιδιά δεν είναι μικροί 

ενήλικες



 Άρρενα = θήλεα

 Αυξημένη νοσηρότητα

 Αυξημένο ατοπικό υπόστρωμα

 Αυξημένη βρογχική υπεραντιδραστικότητα

 Ελαττωμμένη αντιστρεψιμότητα

 FENO φυσιολογικό ή υψηλό

Hedlin Eur Respir Mon 2011

Ποια είναι τα παιδιά αυτά;



Προγραμματισμένη εισαγωγή

Nagakumar P ERJ 2018



Bush A 

Respirology

2017



Bush & Saglani Lancet 2010

Εκτιμήστε το είδος της φλεγμονής 

και την απάντηση στα στεροειδή

Ουδετεροφιλική φλεγμονήΗωσινοφιλική φλεγμονή



Απάντηση στα στεροειδή

 70% κάποιου βαθμού απάντηση

 15% καμιά απάντηση

 15% πλήρης απάντηση

Bush A 

Respirology

2017



Θεραπευτική αντιμετώπιση (1)

 Omalizumab

 Εισπνεόμενα στεροειδή (ICS) σε 

υψηλότερες δόσεις

 QVAR ή σικλεσονίδη (fine particle ICS)

 Σχήμα SMART

 Θεοφυλλίνη σε χαμηλή (αντιφλεγμονώδη)

δόση

 Ενδομυϊκά τριαμσινολόνη

Bush Α. ERJ 2011



Θεραπευτική αντιμετώπιση (2)

 Μακρολίδια

 Ανοσοτροποποίηση (μεθοτρεξάτη, 

κυκλοσπορίνη)

 Εγχύσεις γ – σφαιρίνης

 Συνεχής υποδόρια έγχυση τερβουταλίνης

Bush Α. ERJ 2011



Εξελίξεις…

Maglione Μ. Frontiers in pediatrics 2019



Πρόγνωση

Hedlin  ERJ 2010



Bush A Respirology 2017



Bush A 

Respirology

2017



Μηνύματα

 Δεν ξεχνάμε τις βασικές αρχές

 Είναι άσθμα;

 Συννοσηρότητες;

 Επιβαρυντικοί παράγοντες;

 Τι κάνει το άσθμα δύσκολο στη θεραπεία;

 Δεν κλιμακώνουμε άκριτα την αγωγή

 Παραπομπή σε ειδικό κέντρο



Σας περιμένουμε!!!!!!



Σας περιμένουμε!!!!!!



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

dgidaris@doctors.org.uk

Δρ Δήμος Κ. Γίδαρης MRCPCH, MRCPE, Msc, PGCertMed
HERMES European Diploma in Paediatric Respiratory Medicine
Senior Lecturer at the University of Nicosia Medical School


