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Η ομιλήτρια δεν έχει να δηλώσει καμιά 
σύγκρουση συμφερόντων





• Σημαντικός αριθμός διαθέσιμων φαρμάκων 
χωρίς συνταγή (OTC medications)

• Αρκετά συχνά προτείνονται από γιατρούς

• Ασθενείς, γονείς και γιατροί είναι ενήμεροι 
κυρίως μέσω της διαφήμισης

• Δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια; στα παιδιά ;





Περιεχόμενα εισήγησης:

• Βήχας – Παθοφυσιολογία & Μηχανισμοί

• Κατηγορίες αντιβηχικών φαρμάκων –
Μηχανισμοί δράσης

• Δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια (ανά κατηγορία)

• Μελλοντικοί στόχοι

• Συμπεράσματα



Βήχας: Συχνότερο σύμπτωμα!

• Ενοχλεί

• Ανησυχεί

• Υπερ-θεραπεύεται

• Λοίμωξη αναπ/κού                
(ο κανόνας)



Πόσο μπορεί να βήχει φυσιολογικά ένα παιδί;

• 11.3 (1-34) φορές /24ωρο (υγιή 
παιδιά)

Arch Dis Child 1996; 74:531-4

• περισσότερο στη διάρκεια 
λοιμώξεων (50 ημέρες το χρόνο)

Lancet 1996;384:699–700.

• Βήχας μετά κοινό κρυολόγημα (ίωση) 
διαρκεί: 

50% 10 ημέρες, 90% 25 ημέρες

Fam Pract 2003; 20: 696-705



Βήχας: Φυσιολογικό Αντανακλαστικό

«Μας Χρειάζεται»

Ασθενείς με ΝΜΝ τυπικό παράδειγμα 
μη αποτελεσματικού βήχα



Βήχας: Φυσιολογικό Αντανακλαστικό

Σύντομη                     
Βαθειά Εισπνοή

Κλείσιμο γλωττίδας 
και παγίδευση αέρα 

στους πνεύμονες

Σύσπαση 
διαφράγματος και 

μεσοπλεύριων μυών

Άνοιγμα γλωττίδας  
και ελευθέρωση βήχα



Βήχας: Πέρα από αντανακλαστικό..



Βήχας: Πέρα από αντανακλαστικό..





«Αντιβηχικά σιρόπια»

• Αντιβηχικά 

Κεντρική / Περιφερική Δράση

• Βλεννοδραστικά

Αποχρεμπτικά / Βλεννολυτικά

• Αντιϊσταμινικά

• Αποσυμφορητικά

• Εναλλακτικές θεραπείες

Μη ειδική, συμπτωματική αγωγή



«Αντιβηχικά σιρόπια»



Αντιβηχικά φάρμακα

Αντιβηχικά με 
κεντρική δράση

Ναρκωτικά
Κωδεϊνη

Μορφίνη

Μη Ναρκωτικά

Οπιοειδή Δεξτρομορφάνη

Μη Οπιοειδή
Βουταμιράτη

Πεντοξυβερίνη

Αντιβηχικά με 
περιφερική δράση

Λεβοδροπρομαζίνη



Κωδεϊνη

• Ελάχιστα δεδομένα από μελέτες σε παιδιά

• Δεν υπερέχει έναντι του εικονικού φαρμάκου σε 
παιδιά με χρόνιο βήχα (Cochrane 2016) & οξύ βήχα 
(1 τυχαιοποιημένη μελέτη)

• Μεταβολισμός : εξατομικευμένος (υπερδοσολόγηση
ή υποδοσολόγηση δεν μπορεί να προβλεφθεί)

• Λόγω του εντονότερου μεταβολισμού τα παιδιά 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο αναπνευστικής 
καταστολής





Δεξτρομεθορφάνη

• Μη ναρκωτικό συνθετικό παράγωγο της 
μορφίνης χωρίς αναλγητικές ή κατασταλτικές 
ιδιότητες

• Μπορεί να περιέχεται σε OTC σκευάσματα

• Αντίθετα με τους ενήλικες, δεν βρέθηκε 
αποτελεσματική στα παιδιά με οξύ βήχα

• Προσοχή (AAP, 2007), όχι σε παιδιά<6 χρ (ΗΒ)

• Κατάχρηση, μεταβολισμός, αλληλεπιδράσεις;;



• Πεντοξυβερίνη: μελέτες σε ζώα

• Βουταμιράτη: 1 τυχαιοποιημένη 
μελέτη με εικονικό φάρμακο, παραμένει 
αδημοσίευτη

• Λεβοδροπρομιζίνη: Πρόσφατη 
μεταανάλυση αποφαίνεται θετικά για 
παιδιά και ενήλικες

Ωστόσο περιλαμβάνει 1 μόνο μελέτη 
έναντι εικονικού φαρμάκου σε 12 
παιδιά





Βλεννοδραστικά φάρμακα

Αποχρεμπτικά Γουαϊφενεσίνη

Βλεννορυθμιστικά Καρβοκυστεϊνη

Βλεννολυτικά
Ν-

ακετυλοκυστεϊνη

Βλεννοκινητικά Αμβροξόλη



• Αμβροξόλη: Μελέτες αφορούν ασθενείς με ΧΑΠ. 1 
τυχαιοποιημένη μελέτη με εικονικό φάρμακο 
(ενήλικες)

• Ν- ακετυλοκυστεϊνη: Ανασκόπηση (Cochrane) 
Από 34 μελέτες με 2064 ασθενείς, περιλήφθηκαν 
τελικά 6 μελέτες, 497 ασθενείς: θετικά 
αποτελέσματα μόνο στις 3

59 περιπτώσεις παιδιών < 2χρόνων με «αυξημένη 
παραγωγή βλέννης» που χρειάστηκαν νοσηλεία



Αντιϊσταμινικά

Δεν επιβεβαιώνονται οφέλη

Κίνδυνος η υπερδοσολόγηση/φαρμ. δηλητηρίαση



Εναλλακτικές θεραπείες



• Το μέλι υπερέχει έναντι των κοινών 
σκευασμάτων (OTC) για τον βήχα, του εικονικού 
φαρμάκου και της μη θεραπείας

• Η αποτελεσματικότητά του είναι συγκρίσιμη με 
τη δεξτρομεθορφάνη

• Είναι ασφαλές για παιδιά > 1 έτους





Το ιδανικό «αντιβηχικό»

• Αποτελεσματικό ανεξαρτήτως 
αιτιολογίας

• Καταστέλλει «υπερβολικό» 
βήχα

• Διατηρεί ακέραιους τους 
αμυντικούς μηχανισμούς

• Χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν έχει βρεθεί





Βήχας: Πέρα από αντανακλαστικό..



Cough Hypersensitivity Syndrome





Αντιβηχικά του μέλλοντος



Κατευθυντήριες οδηγίες

• Ο οξύς βήχας είναι το συχνότερο σύμπτωμα

• Οφείλεται συνήθως σε ήπιες και 
αυτοπεριοριζόμενες λοιμώξεις αναπνευστικού

• Δεν θα πρέπει να καταστέλλεται στα παιδιά, 
εάν δεν έχει διαλευκανθεί η διάγνωση

• Υποστήριξη των γονέων και απλά μέτρα όπως η 
χορήγηση μελιού ενθαρρύνονται στα παιδιά

• Βήχας που διαρκεί > 2 εβδομάδες απαιτεί 
παιδιατρική εκτίμηση



Συμπεράσματα (1)

• Μεγάλος αριθμός «αντιβηχικών» φαρμάκων 
χρησιμοποιείται στα παιδιά χωρίς 
τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια

• Χρειάζονται περισσότερες και καλά 
σχεδιασμένες μελέτες για να αποδειχθούν τα 
οφέλη στα παιδιά και να υπολογιστούν οι 
κίνδυνοι από τη χορήγησή τους



Συμπεράσματα (2)

• Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε καλύτερα 
τους μηχανισμούς της παθοφυσιολογίας του 
βήχα, σε υγεία και νόσο

• Φάρμακα που δρουν, ανεξαρτήτως 
αιτιολογίας,  σε κομβικές για τον έλεγχο του 
βήχα θέσεις μπορεί να είναι τα αντιβηχικά 
του μέλλοντος



Ευχαριστώ


