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Εισαγωγή

 Τα περισσότερα παιδιά με άσθμα 
ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία και 
ελέγχονται με μικρές δόσεις αντιφλεγμονοδών 
φαρμάκων 

 Ωστόσο φαίνεται ότι ένας περιορισμένος 
αριθμός ασθματικών παιδιών δεν 
ανταποκρίνεται στη θεραπεία, παρουσιάζει 
σημαντική νοσηρότητα ή ακόμη και θνητότητα



Εισαγωγή

 ο επιπολασμός του σοβαρού άσθματος στην 
παιδική ηλικία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει γενική συναίνεση όσον 
αφορά στον ορισμό και ο αριθμός των μελετών 
είναι μικρός 

 ο επιπολασμός του σοβαρού άσθματος στην 
παιδική ηλικία αναφέρεται σε  παιδιά 10 ετών να 
είναι 0,5% - 4,5% των ασθματικών



Ορισμός >6 ετών

Το άσθμα, που απαιτεί θεραπεία κατά GINA βήματα 4-5  (ICS υψηλής δόσης  και 
LABA ή λευκοτριενίων τροποποιητή / θεοφυλλίνη) για το προηγούμενο έτος ή 
συστηματικά CS για >50% του προηγούμενου έτους για να το αποτρέψει από το να 
γίνει μη ελεγχόμενο ή που παραμένει μη ελεγχόμενο  παρά αυτή τη θεραπεία

Ανεξέλεγκτο άσθμα ορίζεται ως τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

1) Ο ανεπαρκής έλεγχος των συμπτωμάτων: ACQ σταθερά <1.5, ACT< 20 (ή μη 
ελεγχόμενο κατά NAEPP / GINA)

2) συχνές σοβαρές παροξύνσεις: δύο ή περισσότερες λήψεις συστηματικών 
κορτικ/δων  (>3 ημέρες το κάθε σχήμα), κατά το προηγούμενο έτος

3) τουλάχιστον μία εισαγωγή στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ ή μηχανικό αερισμό κατά 
το προηγούμενο έτος

4) FEV1<80% της προβλεπόμενης 

Το ελεγχόμενο άσθμα που επιδεινώνεται κατά τη σταδιακή μείωση των υψηλών 
δόσεων ICS ή συστηματικών CS (ή επιπλέον βιολογικών)

Fan Chung et al Eur Respir J 2014



Ορισμός <6 ετών

Κάθε παιδί που εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
κατηγορίες, παρά δοκιμές της μέγιστης συνιστώμενης θεραπείας θα πρέπει 
να θεωρείται ότι έχει σοβαρό άσθμα

1.Επιμονή (τις περισσότερες μέρες, για >3 μήνες) χρόνιων συμπτωμάτων 
απόφραξης των αεραγωγών με κακή ποιότητα ζωής.

2.Οξείες παροξύνσεις με ή χωρίς μεσοδιαστήματα κακού ελέγχου,οι οποίες 
απαιτούν κάποια ή όλα από: 1) τουλάχιστον μία εισαγωγή σε μονάδα 
εντατικής θεραπείας, 2) τουλάχιστον δύο εισαγωγές σε νοσοκομείο που 
απαιτεί ενδοφλέβια φάρμακα , 3) τουλάχιστον δύο κύκλους από  του 
στόματος στεροειδών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

3.Επίμονη απόφραξη των αεραγωγών μετά από δοκιμή με στεροειδή και 
μετά βρογχοδιαστολή  .



Μέγιστες συνιστώμενες δόσεις

Fan Chung et al Eur Respir J 2014



Hedlin et al Eur Respir J 2010

Προσχολική ηλικία

 Οι ιοί είναι οι πιο κοινοί προδιαθεσικοί 
παράγοντες 

 Συμμόρφωση σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται 
από τους γονείς

 Σχετική δυσκολία στην αντικειμενική 
τεκμηρίωση της βρογχικής απόφραξης των 
αεροφόρων οδών ή της φλεγμονής των 
αεροφόρων



Νηπιακή ηλικία

 Υποκείμενη παθοφυσιολογία δυσνόητη

 ιοί είναι οι πιο συχνοί προδιαθεσικοί 
παράγοντες

 Ευρεία διαφορική διάγνωση

 Δυσκολία στην αντικειμενική τεκμηρίωση της 
βρογχικής απόφραξης

 Αρκετά από τα  προβλήματα κατά το πρώτο 
έτος της ζωής υποχωρούν κατά το δεύτερο 
έτος

Hedlin et al Eur Respir J 2010



Σχολική ηλικία

 Αλλεργία είναι συχνή

 Τα συμπτώματα συχνά σχετίζονται με την 
άσκηση

 Η συμμόρφωση εξακολουθεί να εξαρτάται 
από τους γονείς

 Αξιολόγηση της λειτουργίας των πνευμόνων 
εύκολη

 Έμμεση αξιολόγηση της φλεγμονής των 
αεραγωγών σχετικά εύκολη

Hedlin et al Eur Respir J 2010



Εφηβική ηλικία

 Την κλινική εκδήλωση είναι μεταβλητή

 Τάση να αρνούνται τα συμπτώματά

 Ριψοκίνδυνη συμπεριφορά 

 Χαμηλή συμμόρφωση

 Ψυχολογικά προβλήματα

 Θεραπεία μπορεί να είναι δύσκολη

Hedlin et al Eur Respir J 2010



Διαγνωστική προσέγγιση

 Επιβεβαίωση της διάγνωσης

Αναγνώριση του δύσκολα θεραπεύσιμου 

άσθματος-συν-νοσηροτήτων

 Σοβαρό ανθεκτικό στη θεραπεία άσθμα



Είναι πράγματι Άσθμα;

 Δυσλειτουργία των φωνητικών 
χορδών

 Βρογχιολίτιδα

 ΓΟΠ, διαταραχές κατάποσης

 Προωρότητα

 Κυστική ίνωση

 Συγγενής ή επίκτητη ανοσολογική 
ανεπάρκεια

 Πρωτοπαθής δυσκινησία των 
κροσσών

 Κεντρική απόφραξη των 
αεραγωγών / συμπίεση

 Ξένο σώμα

 Συγγενείς δυσπλασίες 
αγγειακός  δακτύλιος αγγείων

 Τραχειοβρογχομαλάκυνση

 Καρκινοειδές ή άλλοι όγκοι

 Μάζα μεσοθωρακίου μάζα -
λεμφαδένες

 Συγγενείς καρδιοπάθειες

 Διάμεση πνευμονοπάθεια

 Νόσος του συνδετικού ιστού



Δύσκολα θεραπεύσιμο άσθμα

 80% των ασθματικών παιδιών έχουν Αλ 
Ρινίτιδα

 25-80% παιδιών με αναπν.νοσήματα 
εμφανίζουν ΓΟΠ

Παχυσαρκία 

Αυξημένος κίνδυνος νοσηλείας

Συχνότερα δύσπνοια και συριτ. αναπνοή

Αντοχή στα στεροειδή



Δύσκολα θεραπεύσιμο άσθμα

 Κακή τεχνική χορήγησης

 Έλεγχος περιβάλλοντος (κάπνισμα-
θέρμανση-αλλεργιογόνα)

Ανεπάρκεια VIT D

Αντίληψη συμπτωμάτων-ψυχογενείς 
παράγοντες



Έλεγχος αλλ. ευαισθητοποίησης

 Οδηγός για τα μέτρα αποφυγής

 Καταλληλότητα για θεραπεία με αντι-IgE

 Ανίχνευση μυκητιασικής ευαισθητοποίησης

 Έλεγχος για ΑΒΡΑ

 Ανίχνευση μη ατοπικών (άλλη διάγνωση?)



ΣΑ-Βιταμίνη D

 26 παιδιά με μέτριο 
ΒΑ

 36 παιδιά με ΣΑ

 24 υγιή

 Μέτρηση βιτ D, 

Βρογχοσκόπηση, 
βιοψία, BAL

Am J Respir Care Med 2011



ΣΑ-Βιταμίνη D

Am J Respir 
Care Med 2011



Έλεγχος οικιακού περιβάλλοντος

Επίσκεψη στο σπίτι 71 παιδιών 4.5-17.5 ετών που 
παραπέμφθηκαν λόγω σοβαρού άσθματος στο RBH

31% έκθεση σε αλλεργιογόνα

25% κάπνισμα

48% λαθη στη χορήγηση φαρμάκων

59% παρουσία αρνητικών ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων

55% των 71 αυτών παιδιών δεν χρειάσθηκε αλλαγή 
στην αγωγή ή άλλες εξετάσεις

Arch Dis Child 2009



KISS



Αποτυχία απάντησης στα Κορτικοειδή

 Δεν χορηγείται η αγωγή

 Λάθος διάγνωση

 Το ασθματικό σύνδρομο του ασθενούς 
δεν είναι κορτικοευαίσθητο

A Bush Paed Respir Reviews 2004



Απάντηση στα κορτικοστεροειδή

Βελτίωση: 

συμπτωμάτων: ACT (Asthma Control 
Test)>50% 

σπιρομέτρησης: FEV1≥80% ή ≥15%

αναστρεψιμότητας:μείωση της βελτίωσης της 
FEV1 μετά βρογχοδιαστολή <10%

στη μέτρηση FeNO <24ppb

του αριθμού ηωσινοφίλων (<2,5%) στα 
προκλητά πτύελα

Bush A Lancet 2010



Carlsen et al Eur Respir J 2011

Διαγνωστική προσέγγιση



Carlsen et al Eur Respir J 2011

Διαγνωστική προσέγγιση



Φλεγμονώδεις Φαινότυποι

Ηωσινοφιλικός

Ουδετεροφιλικός

Ολιγοκυτταρικός

Bush A Paediatr Respir Rev 2011



Κύριες διαφορές ενηλίκων-παιδιών

 επικράτηση των 
γυναικών

 Ατοπία όχι σημαντική

 Παχυσαρκία συχνή

 ουδετεροφιλικός 
κυτταρικός φαινότυπος

 Δεν υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των φύλων

 ατοπία προεξάρχει

 η παχυσαρκία δεν είναι 
χαρακτηριστικό 
γνώρισμα

 ηωσινοφιλικός 
κυτταρικός φαινότυπος

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ



 ο φλεγμονώδεις 
φαινότυποι 
ηωσινοφιλικοί ή μη 
είναι σταθεροί ενώ η 
θεραπεία βάση του 
αριθμού των 
ηωσινοφίλων 
βελτιώνει την έκβαση 
του άσθματος 

 Οι κυτταρικοί 
φαινότυποι αλλάζουν 
με την πάροδο του 
χρόνου  και η 
θεραπεία βάση του 
αριθμού των 
ηωσινοφίλων δεν 
λειτουργεί

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ

Κύριες διαφορές ενηλίκων-παιδιών



Φλεγμονώδεις φαινότυποι ΣΑ

 55 ΣΑ, 42>1 δείγμα

 10/42 (24%) πάντα 
ηωσινοφιλικός

 12/42 (29%) πάντα 
μη ηωσινοφιλικός

 • 20 (48%) και τα δύο 
στη διάρκεια 1 έτους

Thorax 2012; 67: 675-81



θεραπεία βάση προκλητών πτυέλων

 55 ΣΑ 

 αγωγή> 500 

mcg/day FP + trial 

LABA)

 28 θεραπεία βάση 
συμπτωμάτων

 27 θεραπεία βάση 
προκλητών πτυέλων

Thorax 2012; 67: 193-8



Φλεγμονώδεις Φαινότυποι

 Τα ηωσινόφιλα ανευρίσκονται σε αυξημένο 
ποσοστό στους πνεύμονες ασθματικών 
παιδιών όχι όμως και σε πνεύμονες υγιών 
παιδιών

 Η καταστολή της ηωσινοφιλικής φλεγμονής  
από τα κορτικοστεροειδή  συνήθως σχετίζεται 
με υποχώρηση των συμπτωμάτων και 
βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας

Gibson PG, Wlodarczyk JW, Hensley MJ, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:36-41.

Green RH, Brightling CE, McKenna S, et al. Lancet 2002;360:1715-21



Φλεγμονώδεις Φαινότυποι

 Η μείωση των κορτικοστεροειδών ήταν 
επιτυχής σε όλα τα παιδιά που δεν είχαν 
ηωσινόφιλα στα προκλητά τους πτύελα

 Αυξημένο ποσοστό ηωσινοφίλων στα 
προκλητά  πτύελα ασθματικών παιδιών υπό 
αγωγή ήταν σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας της αποτυχίας μείωσης της δόσης 
των κορτικοστεροειδών

Zacharasiewicz A, Wilson N, Hansel T,  Bush A. et al Am J Respir Crit Care Med. 2005
;171(10):1077-82. 



Θεραπεία της ηωσινοφιλικής φλεγμονής

 Υψηλές δόσεις εισπνεομένων Κορτικοειδών

 Δόσεις IM τριαμσινολόνης

 Χαμηλές δόσεις από του στόματος κορτικοειδών

 Omalizumab

 κυκλοσπορίνη, αζαθιοπρίνη

Adams NP Cochrane Database Syst Rev 2008

Panickar JR Pediatr Pulmonol 2005

Lanier B JACI 2009

Coren ME Arch Dis Child 1997
Bernstein IL JACI 1996
Sole DJ Invest Allergol Clin Immunol 1996



Ουδετεροφιλικό άσθμα

Επανεξέταση της ορθότητας της 
διάγνωσης:άλλα αίτια ουδετεροφιλίας 
(ΓΟΠ, ΚΙ,PBB)

 Χαμηλή δόση από του στόματος 
θεοφυλλίνης

 Από του στόματος μακρολίδες

ΕΚ σταδιακά μειούμενα

 Αντιλευκοτριένια 

Yasui K J Leukoc Biol 2000

Simpson JL AJRCCM 2008
Amayasu H Ann Allergy Asthma Immunol 2000

Meagher LCJ Immunol 1996



Φαινότυποι- Θεραπεία 



Πρόγνωση- προγν παράγοντες



Γενετική-σοβαρό άσθμα

 IL-4 receptor (IL4R) 

 tumour necrosis factor (TNF),

 PHD finger protein 11 (PHF11)  

 cortactin (CTTN)



Μελλοντικά ερευνητικά ερωτήματα

 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της μη απάντησης στα 
στεροειδή και της επιμονής της φλεγμονής των 
αεραγωγών σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρού 
άσθματος

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ της φλεγμονής των 
αεραγωγών και της αναδιαμόρφωσης των αεραγωγών 

 Πολυκεντρικές μελέτες απαιτούνται για να 
καθοριστεί αν μια φαινοτυπική προσέγγιση σε 
σοβαρό άσθμα βελτιώνει το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα.



Συμπεράσματα

 Υπάρχουν πολλές διαφορετικές υποομάδες  
δύσκολου άσθματος με διαφορετικές υποκείμενες 
αιτίες. 

 Εξετάστε ξεχωριστά την πιθανή συνεισφορά στη 
παρουσία επίμονων συμπτωμάτων της βρογχικής 
υπεραντιδραστικότητας, της φλεγμονής των 
αεραγωγών και της επίμονης απόφραξης των 
αεραγωγών 

 Κακή συμμόρφωση στη θεραπεία και υπερεκτίμηση 
των συμπτωμάτων είναι σημαντικές αιτίες της 
φαινομενικής μη ανταπόκρισης θεραπεία του 
άσθματος, τουλάχιστον στα μισά παιδιά 



Συμπεράσματα

 Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αρκετά νοσήματα 
μιμούνται το ΣΑ

 Η φλεγνονή στα παιδιά είναι κυρίως ηωσινοφιλική

 Οι φλεγμονώδεις φαινότυποι αλλάζουν με την 
ηλικία

 Ο έλεγχος επιβαρυντικών παραγόντων και συν-
νοσηροτήτων καταδεικνύει την αιτία της απώλειας 
ελέγχου του άσθματος σε μεγάλο αριθμό παιδιών


