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Δεν υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων



Βρογχιολίτιδα: τι έχει αλλάξει;



Εισαγωγή

 Η oξεία ιογενής βρογχιολίτιδα παραμένει η 
συχνότερη πάθηση του κατώτερου αναπνευστικού 
και η πιο κοινή αιτία εισαγωγής βρεφών στο 
νοσοκομείο. 

 Παρά τα παραπάνω δεδομένα δεν υπάρχει κοινής 
αποδοχής ορισμός της νόσου ενώ αρκετές 
διαφορές εντοπίζονται τόσο στις κατευθυντήριες 
οδηγίες όσο και στην εφαρμογή αυτών σε χώρες 
εντός και εκτός Ευρώπης



Κατευθυντήριες Οδηγίες 
(Guidelines)



Θεραπεία

 Δεν θα πρέπει να χορηγείται αλβουτερόλη (ή 
σαλβουταμόλη) σε βρέφη και παιδιά με διάγνωση 
της βρογχιολίτιδας                                                         
(Β, Ισχυρή σύσταση)

 Δεν θα πρέπει να χορηγείται επινεφρίνη σε βρέφη 
και παιδιά με διάγνωση της βρογχιολίτιδας             
(Β, Ισχυρή σύσταση)

 Δεν θα πρέπει να χορηγούνται συστηματικά 
κορτικοστεροειδή σε βρέφη με βρογχιολίτιδα        

 (Α, Ισχυρή σύσταση)
Ralston et al Pediatrics 2014



Βρογχοδιασταλτικά

Gadomski AM et al. Cochrane Review 

2004



Βρογχοδιασταλτικά

Gadomski AM et al. Cochrane Review 2004



Βρογχοδιασταλτικά

Gadomski AM et al. Cochrane Review 2006



Βρογχοδιασταλτικά

 Ο πληθυσμός των παιδιών με βρογχιολίτιδα  στις 
περισσότερες μελέτες βρογχοδιασταλτικών 
περιορίζει την δυνατότητα να κάνει συστάσεις για 
όλα τα κλινικά σενάρια καθώς τα παιδιά με 
σοβαρή νόσο ή με αναπνευστική ανεπάρκεια 
γενικά εξαιρούνται από τις περισσότερες δοκιμές.

 Μελέτη σε  περιβάλλον εντατικής 
παρακολούθησης έδειξε μια μικρή μείωση στην 
εισπνευστική αντίσταση με αλμπουτερόλη σε μία 
ομάδα και με λεβαλβουτερόλη σε άλλη ομάδα.

Levin DL Pediatr Crit Care Med. 2008



Βρογχοδιασταλτικά

 30 μελέτες  που αντιπροσωπεύουν 1992 βρέφη με 
βρογχιολίτιδα. Σε 11 μελέτες με ενδονοσοκομειακούς και 10  με 
εξωτερικούς ασθενείς, τα βρογχοδιασταλτικά δεν βελτίωσαν τον  
κορεσμό του οξυγόνου (μέση διαφορά (MD) -0.43, 95% (CI) -
0,92 έως 0,06, n = 1242).

 Θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία με βρογχοδιασταλτικό δεν 
μείωσε το ποσοστό νοσηλείας (11,9% στην ομάδα 
βρογχοδιασταλτικό έναντι 15,9% στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου (OR 0.75).

 Ενδονοσοκομειακή θεραπεία με βρογχοδιασταλτικό δεν μείωσε 
τη διάρκεια της νοσηλείας

Gadomski AM, Scribani MB. Cochrane Database Syst Rev. 

2014 



Βρογχοδιασταλτικά

 Βελτίωση κλινικού 
σκορ σε μη 
νοσηλευόμενα 
παιδιά

 Μεγαλύτερη 
βελτίωση σε 
μεγαλύτερα 
παιδιά και 
υποτροπιάζοντα 
συριγμό

Gadomski AM, Scribani MB. Cochrane Database Syst Rev. 

2014 



Κορτικοστεροειδή

Fernandes et al Cochrane Database Syst Rev. 2013



Κορτικοστεροειδή

Fernandes et al Cochrane Database Syst Rev. 2013



Επινεφρίνη

 19 μελέτες (2256 ). Η επινεφρίνη έναντι του 
εικονικού φαρμάκου στους εξωτερικούς ασθενείς 
παρουσίασε μείωση των εισαγωγών μόνο κατά την 
ημέρα 1 (RR 0,67) αλλά όχι κατά ημέρα 7.

 Δεν υπήρχε διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας  για 
τους εσωτερικούς ασθενείς. 

 Η επινεφρίνη έναντι της σαλβουταμόλης δεν έδειξε 
διαφορές μεταξύ των εξωτερικών ασθενών για τις 
εισαγωγές κατά την ημέρα 1 ή 7. 

Hartling L et al. Cochrane Review 2011



Επινεφρίνη

 Οι ασθενείς που έλαβαν επινεφρίνη είχαν 
μικρότερη διάρκεια νοσηλείας σε σύγκριση με τη 
σαλβουταμόλη (μέση διαφορά -0,28, 95% CI -0,46 
έως -0,09).

 Μία μεγάλη RCT έδειξε σημαντικά μικρότερο 
ρυθμό εισαγωγών την ημέρα 7 για το συνδυασμό 
επινεφρίνης και στεροειδών σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο (RR 0,65, 95% CI 0,44 έως 0,95).

Hartling L et al. Cochrane Review 2011

Plint AC N Engl J Med. 2009



Επινεφρίνη και δεξαμεθαζόνη

Plint AC N Engl J Med. 2009



Επινεφρίνη και δεξαμεθαζόνη

Plint AC N Engl J Med. 2009



Επινεφρίνη 

Η ανάλογως των αναγκών χορήγηση, σε 
σύγκριση με τη χορήγηση ορισμένου 
χρονοδιαγράμματος, συσχετίστηκε με 

σημαντικά μικρότερη εκτιμώμενη μέση 
διάρκεια παραμονής (47,6 vs 61,3 ώρες, ρ = 
0.01)

μειωμένη χρήση οξυγόνου (38,3% των 
βρεφών vs 48,7%, ρ= 0,04)

μειωμένη ανάγκη αναπνευστικής 
υποστήριξης (σε 4,0% vs 10,8%, ρ = 0.01)  

λιγότερες θεραπείες (12.0 vs 17.0, ρ 
<0,001).

Skjerven HO N Engl J Med. 2013



αλατούχο διάλυμα 3%

Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αλατούχο 
διάλυμα 3% μετά από 24 ώρες χρήσης είχαν

 μικρότερη μέση διάρκεια της νοσηλείας 

καλύτερη μετά την εισπνοή κλινική βαθμολογία 
στις τρεις πρώτες ημέρες της θεραπείας 

Μη σημαντική διαφορά στον κίνδυνο νοσηλείας 
στους εξωτερικούς ασθενείς

Ralston et al Pediatrics 2014

Zhang et al Cochrane Database Syst Rev. 2013



αλατούχο διάλυμα 3%

Heikkila et al WJP 2018

Κίνδυνος νοσηλείας Διάρκεια  νοσηλείας



αλατούχο διάλυμα 3%

Zhang et al Ped Pulm 2018



Θεραπεία

 Οι κλινικοί γιατροί μπορούν να επιλέξουν να μην χορηγείται 
συμπληρωματικό οξυγόνο, αν ο κορεσμός υπερβαίνει το 90% 
σε βρέφη και παιδιά με διάγνωση της βρογχιολίτιδας 

(D, Αδύναμος σύσταση)

 Οι κλινικοί γιατροί μπορούν να επιλέξουν να μην 
χρησιμοποιούν συνεχή οξυμετρία για βρέφη και παιδιά με 
διάγνωση βρογχιολίτιδας (D, Αδύναμος σύσταση)

Ralston et al Pediatrics 2014



Χορήγηση Ο2

 ΗΒ : χορήγηση Ο2 εάν ο κορεσμός είναι < από 95%

 ΗΠΑ:χορήγηση Ο2 εάν ο κορεσμός είναι < από 90%

 Η μέτρηση του κορεσμού Ο2 αύξησε τις εισαγωγές 
στο νοσοκομείο κατά 2.5 φορές

Scottish Intercollegiate Guideline Network. 

91: Bronchiolitis in Children.  2006 

Diagnosis and management of bronchiolitis. Pediatrics 2006



Οξυγόνο

μια μικρή διαφορά 
στην οξυμετρία 94 -
92% έχει 
αποδειχθεί ότι 
αυξάνει το  
ποσοστό νοσηλείας 
από 58 σε 85%

Ralston et al Pediatrics 2014



Θεραπεία

 Νεφελοποιημένο υπέρτονο αλατούχο 
διάλυμα δεν πρέπει να χορηγείται σε βρέφη 
με βρογχιολίτιδα στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών (Β,Μέτρια Σύσταση)

 Οι κλινικοί γιατροί μπορούν χορηγούν 
νεφελοποιημένο υπέρτονο φυσιολογικό ορό 
σε βρέφη και παιδιά που νοσηλεύονται για 
βρογχιολίτιδα (Β,Αδύναμος σύσταση)



Πρόληψη

 Δεν θα πρέπει να χορηγείται palivizumab σε κατά τα άλλα υγιή 
βρέφη με ηλικία κύησης 29 εβδομάδων ή περισσότερο (Β, Ισχυρή 
Σύσταση)

 θα πρέπει να χορηγείται palivizumab κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους της ζωής σε βρέφη με αιμοδυναμικά σημαντική καρδιακή νόσο 
ή χρόνια πνευμονική νόσο της προωρότητας που ορίζεται ως 
:πρόωρα βρέφη <32 εβδομάδων που απαιτούν> 21% οξυγόνο για 
τουλάχιστον τις πρώτες 28 ημέρες της ζωής (Β,Μέτρια σύσταση).

 θα πρέπει να χορηγείται ένα μέγιστο 5 μηνιαίων δόσεων (15 mg / kg
/ δόση) του palivizumab κατά τη διάρκεια της σεζόν του 
αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σε βρέφη που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για palivizumab κατά το πρώτο έτος της ζωής

(Β, Μέτρια σύσταση).



Υποστηρικτική Θεραπεία

 Δεν θα πρέπει να διενεργείται  φυσιοθεραπεία 
αναπνευστικού στα βρέφη και παιδιά με βρογχιολίτιδα 
(Β,Μέτρια Σύσταση)

 Οι γιατροί δεν πρέπει να χορηγούν αντιβακτηριδιακή 
αγωγή  για βρέφη και παιδιά με βρογχιολίτιδα, εκτός αν 
υπάρχει βακτηριακή λοίμωξη, ή ισχυρή υποψία αυτής 
(Β,Ισχυρή σύσταση)

 Δεν θα πρέπει να χορηγούνται υγρά με ρινογαστρικό ή 
ενδοφλεβίως για βρέφη με βρογχιολίτιδα τα οποία 
μπορούν να  ενυδατωθούν από το στόμα (Χ,Ισχυρή 

Σύσταση) Ralston et al Pediatrics 2014



Φυσικοθεραπεία

9 κλινικές μελέτες 891 ασθενείς <2 ετών

Η φυσικοθεραπεία

δεν βελτιώνει τη σοβαρότητα της νόσου

δεν βελτιώνει αναπνευστικές παραμέτρους, 

δεν μειώνει τη διάρκεια της παραμονής στο 
νοσοκομείο 

δεν μειώνει τις απαιτήσεις οξυγόνου σε 
νοσηλευόμενα βρέφη με οξεία βρογχιολίτιδα

Perrotta C Cochrane Database Syst Rev 2007



Αντιβιοτικα

 5 μελέτες , 543 παιδια

 Έλεγχος χορήγησης αμοξυκιλίνης, αζιθρομικίνης, 
κλαρυθρομικίνης

 Καμία διαφορά στην κλινική πορεία έναντι 
εικονικού φαρμάκου

 Με τα τωρινά στοιχεία δεν συνιστάται

Spurling GK Cochrane Database Syst Rev. 

2011



Πρόληψη

 Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να διερευνούν την έκθεση του βρέφους ή 
του παιδιού στον καπνό του τσιγάρου κατά την αξιολόγηση τους για 
βρογχιολίτιδα (Γ,Μέτρια σύσταση)

 Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να συμβουλεύουν τους γονείς για την έκθεση 
του βρέφους ή του παιδιού στον καπνό και το διακοπή καπνίσματος κατά 
την εκτίμηση ενός παιδιού για βρογχιολίτιδα (Β, Ισχυρή σύσταση)

 Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον αποκλειστικό θηλασμό 
για τουλάχιστον 6 μήνες για να μειωθεί η νοσηρότητα των 
αναπνευστικών λοιμώξεων (Β, Μέτρια σύσταση)

 Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό 
και τα μέλη της οικογένειας στην τεκμηριωμένη διάγνωση, τη θεραπεία 
και την πρόληψη σε βρογχιολίτιδα. (Γ, Μέτρια σύσταση)

Ralston et al Pediatrics 2014



Πρόληψη

 Όλα τα άτομα θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια 
τους πριν και μετά από άμεση επαφή με τους 
ασθενείς, μετά από επαφή με τα αντικείμενα σε 
άμεση γειτνίαση του ασθενούς, και μετά την 
αφαίρεση των γαντιών (Β,Ισχυρή σύσταση)

 Όλα τα άτομα θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
αντισηπτικά διαλύματα για απολύμανση κατά τη 
φροντίδα παιδιών με βρογχιολίτιδα. Όταν αυτά δεν 
είναι διαθέσιμα,  θα πρέπει να πλένουν τα χέρια 
τους με σαπούνι και νερό (Β,Ισχυρή Σύσταση)

Ralston et al Pediatrics 2014



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Florin et al Lancet 2017



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Florin et al Lancet 2017



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Florin et al Lancet 2017



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Florin et al Lancet 2017



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Florin et al Lancet 2017



Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Kirolos et al J Infect Dis 2019



Πρακτική πριν και μετά τις οδηγίες

Parikh et al Pediatrics 2014

41 παιδιατρικά νοσοκομεία, 130.262 ασθενείς



Συνταγογράφηση στα ΤΕΠ

Jamal A et al Lancet Child Adolesc Health 2019



Ορισμός βρογχιολίτιδας

βρογχιολίτιδα στις ΗΠΑ θεωρείται η παρουσία 
συριγμού σε παιδιά <2 ετών ενώ στο ΗΒ η παρουσία 
εισπνευστικών παχ. Μη μουσικών σε παιδιά <1 έτους

Ηλικιακές διαφορές σε

φαινότυπο-βαρύτητα

Συρ. αναπνοή-Παχείς μη μουσικούς

Απάντηση στη βρογχοδιαστολή

Εξέλιξη σε υποτροπιάζοντα συριγμό-Άσθμα

Υπεύθυνους ιούς

Ανοσολογική απάντηση



 60% των βρογχιολίτιδων που χρειάζονται νοσηλεία είναι 
ουσιαστικά επεισόδια υποτροπιάζοντος συριγμού

 "Μεγάλο μέρος της σύγχυσης σχετικά με τη θεραπεία της 
βρογχιολίτιδας προκύπτει από το γεγονός ότι πιθανώς υπάρχουν 
δύο ομάδες ασθενών: (1) εκείνοι με αποφρακτική ασθένεια που 
οφείλεται εξ ολοκλήρου σε λοίμωξη, πάχυνση των βρογχ. 
τοιχωμάτων και ενδοβρογχιολικές εκκρίσεις και (2) άτομα με 
προδιάθεση στο άσθμα που αναπτύσσουν απόφραξη ως 
αποτέλεσμα τόσο της φλεγμονής όσο και του βρογχόσπασμου “

Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

R. Megalaa et al J Invest Med2018

E.O. Reynolds et al The Journal of 

Pediatrics1963



Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

Dumas et al Thorax 2016



Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

Dumas et al Thorax 2016



Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

Dumas et al JACI 2018



Τα νεογνά που νοσηλεύονταν κατά 
τους μήνες αιχμής είχαν 

χαμηλότερο οικογενειακό ιστορικό 
άσθματος (P=0.003),

 περισσότερο μητρικό καπνίσμα 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
(P=0.036)

είχαν μικρότερο αριθμό 
ηωσινοφίλων στο αίμα (P=0.015) 

υψηλότερη βαθμολογία κλινικής 
σοβαρότητας (P=0,017)

Περισσότερα CD8 T cells που 
παράγουν IFNγκαι λιγότερα CD4 T 

cells που παράγουν IL-4
Cangiano et al Ped Pulm 2016

Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

Nenna et al AJRCCM 2018



Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

 Ο γονότυπος NA1 του RSV αντικαταστάθηκε το 
2012 από τον ON1.

H ανάλυση των κλινικών χαρακτηριστικών ανάλογα με τους 
γονότυπους NA1, ON1 και ΒΑ έδειξε

 RSV-ΝΑ1 βρέφη ήταν τα νεότερα και είχαν την πιο σοβαρή 
κλινική πορεία. 

 RSV-ΒΑ βρέφη είχαν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και 
συχνότερα είχαν ηωσινοφιλία και οικογενειακό ιστορικό 
άσθματος. 

 RSV-ON1 είχαν ηπιότερη κλινική πορεία από εκείνα με ΝΑ1 
και περισσότερους παράγοντες κινδύνου για άσθμα

F. Midulla et al JID 2018



Φαινότυποι Βρογχιολίτιδας

RV έναντι RSV

Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας

Μεγαλύτερη πιθανότητα λήψης συστ. Κορτικοειδών

25% αυξημένο κίνδυνο άσθματος

Ανοσοαπάντηση Th2

Διαφορετικό ρινικό microRNA profile

Διαφορετικό προφίλ των ρινοφαρυγγικών εκκρίσεων 
με Multi omic analysis

K.N. Carroll The JACI 2009,  C.J. Stewart The JID 2018,  K. Hasegawa Ped Res 

2018, 

G. Fedele Ped Allergy immun 2018, A. Pierangeli J Clin Virol 2018



Συμπεράσματα

 Η υποστηρικτική θεραπεία παραμένει η κύρια 
θεραπευτική επιλογή

 Η χορήγηση σαλβουταμόλης , βρωμιούχου 
ιπρατρόπιου ή επινεφρίνης δεν ωφελεί όλα τα 
βρέφη

 Μικρή ομάδα παιδιών (μεγαλύτερα βρέφη, 
ρινοιός, υποτροποιάζων συριγμός εκτός εποχής 
βρογχιολίτιδες) ίσως οφεληθεί με σαλβουταμόλη



Συμπεράσματα

 Η χρήση των συστηματικών γλυκοκορτικοειδών 
δεν διαφοροποιεί τη διάρκεια της παραμονής , τη 
κλινική βαθμολογία , τα ποσοστά επανεισαγωγής 
ή εισαγωγής σε νοσοκομείο στα περισσότερα 
παιδιά

 Η φυσιοθεραπεία δεν φαίνεται να βελτιώνει την 
κλινική σοβαρότητα ή να μειώνει τη διάρκεια της 
παραμονής ή τις απαιτήσεις για οξυγόνο

 Προφύλαξη των υψηλού κινδύνου βρέφη με 
palivizumab πρέπει πάντα να εφαρμόζεται στον 
πρώτο χρόνο ζωής



ναι σε όλους όχι σε όλους

 υποστηρικτική θεραπεία 

 μη – επεμβατικός μηχανικός 
αερισμος

 Υψηλής ροής ρινικοί καθετήρες

 Προφύλαξη των υψηλού κινδύνου 
βρεφών με palivizumab

Υπό συνθήκες σε 
ορισμένους 

 Συστηματικά κορτικοειδή

 Επινεφρίνη-δεξαμ/νη 

 Βρογχοδιασταλτικά 

 Αντιλευκοτριένια

 Βρωμιούχο ιπρατρόπιο 

 Επινεφρίνη

 Εισπνεόμενα κορτικοειδή

 Φυσιοθεραπεία



Συμπεράσματα

 Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι η μόνη πηγή 
καθοδήγησης στη διαχείριση των παιδιών με 
βρογχιολίτιδα. Έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους 
γιατρούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 Δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την κλινική 
κρίση ή να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο για τη 
φροντίδα όλων των παιδιών με βρογχιολίτιδα.

 Οι συστάσεις αυτές μπορεί να μην παρέχουν την 
μόνη κατάλληλη προσέγγιση για τη διαχείριση των 
παιδιών με βρογχιολίτιδα.



Συμπεράσματα

Η εφαρμογή των  κατευθυντήριων οδηγίων 

αποδεδειγμένα  μπορούν να εφαρμοστουν στην 

πλειοψηφία των παιδιών με βρογχιολίτιδα και να 

μειώσουν την κατάχρηση των εργαστηριακών 

εξετάσεων και των αντιβιοτικών ενώ θα πρέπει να 

υπάρχει μια ευελιξία αποφάσεων βάση των 

φαινοτυπικών διαφορών, ειδικά στην ομάδα των 

παιδιών με βαρειά βρογχιολίτιδα




