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Η παιδοπνευμονολογική μονάδα 

της Γ΄ΠΔ Α.Π.Θ.

 Εξωτερικό ιατρείο άσθματος (800 παιδιά ανά 

έτος/150 νέα περιστατικά)

 Αναπνευστικό εργαστήριο (Pulmonary Function 

testing)

 Εργαστήριο αναπνευστικής φυσιολογίας (δοκιμασίες 

πρόκλησης)

 Σχολείο άσθματος (www.pd3.gr)





Μιλάμε γιατί….

είναι η συχνότερη 

χρόνια πάθηση στα 

παιδιά

προκαλεί σημαντική 

νοσηρότητα

Έχει επίπτωση στην 

ποιότητα ζωής του 

παιδιού και της 

οικογένειας

Κοστίζει

Υπάρχει αποτελεσματική 

αντιμετώπιση

Υπάρχουν μύθοι, 

καθώς και πρακτικές 

που χρήζουν βελτίωσης

Μπορούμε 

(και 

οφείλουμε)

να το 

αντιμετωπίσουμε

στο ιατρείο



είναι η συχνότερη 

χρόνια πάθηση 

στα παιδιά



Ένας «τυπικός» ασθενής….

 Με το που ξεκίνησε παιδικό σταθμό βήχει και 

«σφυρίζει» κάθε μήνα και αυτό διαρκεί πολλές μέρες

 Ή

 Ήρθε στο ιατρείο μας με ασθματικό παροξυσμό

 Ή 

 Νοσηλεύτηκε για μια λοίμωξη αναπνευστικού σε 

κάποιο νοσοκομείο

 Ή

 Έρχεται για μια δεύτερη γνώμη



Από το ατομικό ιστορικό…

 Από μωρό «συνέχεια βρογχιολίτιδες ή λαρυγγίτιδες»

 Είχε ευαίσθητο δέρμα 

 Με το που άρχισε σχολείο «συνέχεια άρρωστος»

 Όταν τρέχει λαχανιάζει ΚΑΙ ιδρώνει ΚΑΙ βήχει

 Μερικές φορές τον ξυπνά βήχας



Από το ατομικό ιστορικό…

 Συχνά Aerolin/Flixotide on and off

 Ενδεχομένως λαμβάνει μοντελουκάστη εδώ και καιρό

 ΕΝΑΣ ΣΩΡΟΣ από φάρμακα το προηγούμενο διάστημα

 Αντιβιοτικά

 Σιρόπια για το βήχα

 Αντιισταμινικά

 Κορτιζόνη από το στόμα

 Νεφελοποιητής

 Είχαν πάει και σε έναν ομοιοπαθητικό (ή θα πάνε στο 
μέλλον)



Από το οικογενειακό ιστορικό

 ΧΩΡΙΣ ιστορικό ατοπίας από τους γονείς………..

 ΑΛΛΑ ο πατέρας την άνοιξη φταρνίζεται

 ΚΑΙ η μητέρα ως παιδί είχε «βροχικά» που πέρασαν

 Κανείς δεν καπνίζει ΜΕΣΑ στο σπίτι

 Η γιαγιά ( ή το ξαδερφάκι του) έχει άσθμα



Από την κλινική εξέταση το 

παιδί

 Ενδεχομένως φορά μάλλινη φανέλα

 Αν βρίσκεται σε μεσοδιάστημα ύφεσης η ακρόασή 

του είναι φυσιολογική

 Πιθανό να δούμε σημεία ατοπίας (μάτια, μύτη, 

δέρμα)

 Ίσως  παρατηρήσουμε αύξηση της προσθιοπίσθιας

διαμέτρου στο θώρακα

 Μπορεί να είναι από ισχνό έως παχύσαρκο



BTS. British Guideline on the Management of Asthma 2016



Αρχική αντιμετώπιση

 Εφόσον τεθεί η διάγνωση

 Εξηγούμε στους γονείς (και στον παιδί) την κατάσταση

 Απαντούμε στις ερωτήσεις τους

 Χορηγούμε ΕΠΑΡΚΗ αντιασθματική αγωγή με τη ΣΩΣΤΗ 
συσκευή

 Δείχνουμε τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων

 Ενημερώνουμε για παράγοντες που πρέπει να 
αποφευχθούν

 Χορηγούμε ΓΡΑΠΤΕΣ οδηγίες

 Ελέγχουμε τις συν νοσηρότητες

 Προγραμματίζουμε την επανεξέταση σε 2 μήνες

 (+/- PFT, ACTtest, DISABKIDS)



Κατά την επανεξέταση

 Ρωτάμε πως πέρασε το προηγούμενο διάστημα

 Απαντούμε στις ερωτήσεις 

 Ελέγχουμε τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων

 Ελέγχουμε τη συμμόρφωση

 Δίνουμε χρόνο για συζήτηση 

 Χορηγούμε ΓΡΑΠΤΕΣ οδηγίες

 Προγραμματίζουμε την επανεξέταση σε 3-4 μήνες



προκαλεί σημαντική 

νοσηρότητα



 Ο Μιχάλης είναι ένα αγόρι 10 ετών

 Ιστορικό άσθματος από 5 ετίας, συμπτώματα τη 

νύχτα και την κόπωση

 Συχνή χρήση ανακουφιστικής αγωγής

 Ευκαιριακή χρήση προφύλαξης

 Νοσηλεία τα Χριστούγεννα λόγω αναπνευστικής 
δυσχέρειας 

Περιστατικό



 FEV1 41%-46,4%

 FVC 46%- 50%

 PEF 140-190 l/min

Σπιρομέτρηση κατά την έξοδο



 Ένα από τα αρκετά παραδείγματα που συναντάμε στο ειδικό μας 

ιατρείο στη Γ’ΠΔ

 FVC 88%

 FEV1 91%

 PEF 290 l/min

 Υπό αντιασθματική αγωγή 

Σπιρομέτρηση 1 μήνα μετά



Antibiotic use and pulmonary function in 

preschool weezers one year before and after 

admittance in an outpatient pediatric asthma 

clinic

 Total antibiotic use appears to have 

decreased one year after follow-up. 

 Significant reduction in total antibiotics 

use (p=0.002) 

 Significant reduction in cephalosporins 

(p<0.05) and macrolides (p=0.039).

Karantaglis N.1, Hatziagorou E.1, Kirvasillis F.1, Kontouli K.1, Tsanakas J.1 , 

ERS 2019, submitted



Έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής 

του παιδιού και της οικογένειας

Έχει επίπτωση στην 

ποιότητα ζωής του 

παιδιού και της 

οικογένειας



 One-third of children with this disease suffer 

noticeable disability [17]. 

 Nearly 14 million school days are missed each year 

due to the disease, although the percent of children 

with asthma who reported one or more missed 

school days declined significantly from 2003 to 2013 

(61.4 versus 49 percent) [12] and held steady at 49 

percent in 2016 [6]. 

 Children with asthma whose parents also have 

asthma or other chronic diseases miss more school 

days [18].



Comparison of pulmonary function, quality of life 

and antibiotic use in asthmatic children one year 

before and after admittance in an outpatient 

pediatric asthma clinic

 Significant improvement in social inclusion 

parameter of QOL (p=0.025)

 Positive aridol (39% pre, 26% post, p=0.027)

 Positive reverse test – spirometry (35% pre, 26% 
post, p=0.003).

 Total antibiotic use appears to be reduced 

significantly (p= 0.013) 

Karantaglis N.1, Kirvasillis F.1, Hatziagorou E.1, Kontouli K.1, Tsanakas J.1 , 

ERS 2019, submitted





Κοστίζει



 The annual direct healthcare cost of asthma in the 

United States from 2002 to 2007 was approximately 

USD $50.1 billion. 

 Indirect costs (eg, lost productivity) added another 

USD $5.9 billion, for a total of USD $56 billion .

 Childhood asthma is a major cause of parental work 

absenteeism . Parents’ loss of productivity from 
asthma-related school absence days was estimated 

at USD $719.1 million (USD $285 per child with 

asthma) 



Drug use and quality of life in asthmatic children 

one year before and after admittance in an 
outpatient pediatric asthma clinic

 Antibiotic, antihistamine and nasal steroid use in 

asthmatic children in need of step 3 or 4 according 

to GINA guidelines, is significantly reduced after 

attending an asthma clinic. 

 Quality of life is improving
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Karantaglis N.1, Kirvasillis F.1, Hatziagorou E.1, Kontouli K.1, Tsanakas J.1 , 

18th International Congress on Pediatric Pulmonology (CIPP XVIII), 2019



Υπάρχει 

αποτελεσματική 

αντιμετώπιση



1ο βήμα 2ο βήμα 3ο βήμα 4ο βήμα 5ο βήμα

Εκπαίδευση ασθενούς - οικογένειας

Έλεγχος περιβάλλοντος

Κατ’ επίκληση χρήση β2-

διεγέρτη
Κατ’ επίκληση χρήση β2-διεγέρτη

Προφυλακτική αγωγή

Επιλογή μίας Επιλογή μίας
Προσθήκη μίας ή 

περισσοτέρων

Προσθήκη μίας ή και 

των δύο

Χαμηλή δόση 

εισπνεομένων

στεροειδών

Χαμηλή δόση 

εισπνεομένων

στεροειδών μαζί με β2-

διεγέρτη μακράς δράσης

Μέτρια ή υψηλή δόση 

εισπνεομένων 

στεροειδών μαζί με β2-

διεγέρτη μακράς δράσης

Στεροειδή 

από του στόματος 

Ανταγωνιστής των 

λευκοτριενίων

Μέτρια ή υψηλή δόση 

εισπνεομένων 

στεροειδών

Ανταγωνιστής των 

λευκοτριενίων
Anti-IgE θεραπεία

Χαμηλή δόση 

εισπνεομένων 

στεροειδών μαζί με 

ανταγωνιστή των 

λευκοτριενίων

Θεοφυλλίνη

ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης

GINA guidelines 2016
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Γιατί «κολλάει» ο παιδίατρος στο βήμα 1;

 Υποεκτίμηση των συμπτωμάτων από το παιδί ή τους 

γονείς

 Άσκηση πίεσης από τη χρήση εναλλακτικών 

θεραπειών (ομοιοπαθητική)

 Μη αποδοχή της διάγνωσης από την οικογένεια

 Κορτικοφοβία



Η καθημερινή χορήγηση εισπνεόμενων 

στεροειδών αποτελεί θεραπεία εκλογής

στο ήπιο έως μέτριο επίμονο άσθμα 

(mild to moderate persistent asthma ) 

και στον υποτροπιάζοντα 

συριγμό(recurrent wheezing)

GINA 2015

Ομοφωνίες



Γιατί 

αποτυγχάνει η 

θεραπεία :

➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

➢ ΥΠΟΘΕΡΑΠΕΊΑ

➢ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΠΝΟΗΣ

➢ ΚΑΚΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

➢ ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΣΘΜΑ



Κλινικά γνωρίσματα που 

περιορίζουν την πιθανότητα ύπαρξης άσθματος

 Τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο κατά τις ιογενείς 

λοιμώξεις και απουσιάζουν στα μεσοδιαστήματα

 Βήχας χωρίς συριγμό ή δύσπνοια

 Υγρός ή παραγωγικός βήχας

 Φτωχή ανταπόκριση στην επαρκή αντιασθματική

αγωγή

 Φυσιολογική ακρόαση πνευμόνων στη φάση της 

έξαρσης των συμπτωμάτων

BTS. British Guideline on the Management of 

Asthma. A national clinical guideline. 2016



Υποθεραπεία

•Κορτικοφοβία

•Κακή χρήση των                    

« οδηγιών» 

•«Κατάχρηση»  

αντιλευκοτριενικών

φαρμάκων

•Φοβία με τους β2-διεγέτες

•Φοβία με τους  

«συνδυασμούς »



 Η ερώτηση :

 Ο Κωνσταντίνος είναι 9 ετών. Παίρνει εισπνεόμενη 

φλουτικαζόνη με pMDI και αεροθάλαμο. Μπορεί να 

το παίρνει δίχως τον αεροθάλαμο; (δε θέλει να 

παίρνει τον αεροθάλαμο στο σχολείο…)

 Άλλωστε μπορεί να το κάνει μόνος του…

Λανθασμένη χρήση συσκευών…



 Ναι, φτάνει να έχει σωστή τεχνική

 Όχι. Τα εισπνεόμενα στεροειδή πρέπει 

πάντοτε να χορηγούνται με αεροθάλαμο 

Τι απαντάμε;



Λανθασμένος τρόπος χορήγησης 

εισπνοών σε παιδιά 



Chrystyn H & Price D Primary Care Respiratory Journal 2009. Melani AS et al Respiratory Medicine 2011

Η πλειονότητα των ασθενών κάνει 

τουλάχιστον ένα λάθος κατά τη χρήση 

συσκευής εισπνοών



 Ελλιπή εκπαίδευση

 Μη κατανόηση των οδηγιών

 Αδυναμία εφαρμογής των οδηγιών 

Τα λάθη οφείλονται σε:

Lavorini F et al Respiratory Medicine 2008



 Επικουρικές συσκευές των pMDIs

Αεροθάλαμοι με βαλβίδα (VCCs)



Πόσες αναπνοές χρειάζονται;

Schultz A et al Pediatrics. 2010



Κριτήρια επιλογής συσκευής

ERS Handbook of Paediatric 
Respiratory Medicine 1st ed 2013



Συμμόρφωση σε 

115 παιδιά με άσθμα
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5 έως 6 7 έως 89 έως 10

Πρώτες 45 

ημέρες 

θεραπείας

Τελευταίες 

45 ημέρες 

θεραπείας

•18 μήνες 

Βουδεσονίδη 2 

φορές τη μέρα

•Ηλεκτρονικό 

σύστημα 

καταγραφής της 

λήψης του 

φαρμάκου

•Οι γονείς 

ενημερώνονταν ότι  

γινόταν καταγραφή

Nikander et al. Arch. Dis. Child. 2011;96:168-173



Οι συνδυασμοί δεν είναι ασφαλείς 

στα παιδιά…….

Υπάρχουν μύθοι, 

καθώς και πρακτικές 

που χρήζουν 

βελτίωσης



Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του 

συνδυασμού εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών 

& β2-διεγερτών μακράς δράσης 

σε «ασθματικά» παιδιά μικρότερα των 5 ετών

Δ. Παπανικολάου, Δ. Τερζή, Ε. Χατζηαγόρου,  

Π. Αναγνωστοπούλου, Φ. Κυρβασίλης, Ι. Τσανάκας 

Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, ΑΠΘ, 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

EurRespJ , submitted



▪ Αναδρομική μελέτη 796
περιστατικών

▪ Δεκέμβριος 2002 – Απρίλιος 2015

▪ Ε.Ι. Αναπνευστικού εργαστηρίου,
3η Παιδιατρική κλινική, ΑΠΘ,
Ιπποκράτειο Γ. Ν. Θ.

▪ Κριτήρια:

– έναρξη χρήσης FP/SA <5 ετών 

– διάρκεια θεραπείας 
τουλάχιστον 3 μήνες

– παρακολούθηση έως το τέλος 
της θεραπείας ή τα 5α γενέθλια

▪ Ημερήσια δόση FP: 200 μg

 Εκτιμήσαμε:

Συχνότητα 
παροξυσμών

Αριθμός 
νοσηλειών

Σχετιζόμενα με 
άσκηση 

συμπτώματα

Νυχτερινά 
συμπτώματα

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

Υλικό και Μέθοδος



27,13%

3,01%

0,00%

5,00%
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15,00%
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25,00%

30,00%

P<0,001

Νοσηλείες

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



36,80%
33,66%

10,55%
6,40%

ΕΑ ΝΑ

P<0,01

Συμπτώματα στην κόπωση     Κατά τον ύπνο  

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



Δεν παρατηρήθηκε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη

ενέργεια στους ασθενείς μας.

• ήπια ευερεθιστότητα σε 16 περιστατικά (2%)

• βράγχος φωνής σε 5 περιστατικά (0,6%)

Αποτελέσματα :



o Πολυκεντρική, διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη

o 6208 ασθενείς 4-11 ετών με επίμονο άσθμα

o Έλαβαν είτε φλουτικαζόνη ή συνδυασμό φλουτικαζόνης με 

σαλμετερόλη για 26 εβδομάδες

o Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις ανάγκης για νοσηλεία, διασωλήνωση ή 

θάνατος εξαιτίας του άσθματος





Ίσως είναι όμως σωστό

Όταν σκεφτόμαστε πως ο ασθενής 

χρειάζεται συνδυασμένη θεραπεία να τον 

παραπέμψουμε σε ένα ειδικό κέντρο



Προφανώς δεν είστε ακροατήριο 

που χρειάζεται απάντηση…. 

Εναλλακτικές θεραπείες: 

βοηθούν?



Θα το ξεπεράσει??? 

Τι απαντάμε….

 Ένα παιδί

 ατοπικό

 με ένα θετικό οικογενειακό 
ιστορικό 

 με επίμονο μέτριο/σοβαρό 
άσθμα και 

 επηρεασμένη αναπνευστική 
λειτουργία

 Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι θα έχει συμπτώματα και 
στην ενήλικη ζωή, ακόμη κι 
αν φανεί προσωρινά να 
«ξεπερνά» τη νόσο 

 Ένα παιδί 

 με υποτροπιάζοντα επεισόδια 
ιογενούς συριγμού

 χωρίς ατοπικό υπόστρωμα

 με διαλείποντα ήπια 
συμπτώματα

 που βελτιώνεται μετά την 
προσχολική ηλικία

 με φυσιολογική αναπνευστική 
λειτουργία 

 Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι θα έχει καθόλου ή λίγα 
συμπτώματα ως ενήλικας



Ο 

ενάρετος 

κύκλος 

της 

αντιμετώ-

πισης



 Ελέγξτε τη δοσολογία 

 Ελέγξτε τη συμμόρφωση (e-prescription???)

 ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ!!!

 Σκεφτείτε εναλλακτικές διαγνώσεις

 Σκεφτείτε συν νοσηρότητες (ρινίτιδα, έκθεση σε παθητικό κάπνισμα)

 Σκεφτείτε την τροποποίηση της αντιασθματικής προφύλαξης

 ΔΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟ συζήτησης με τους γονείς ΚΑΙ το παιδί

 Αν έχετε κάνει όλα τα παραπάνω και δεν επαρκούν, παραπέμψτε 

τον ασθενή σε ειδικό κέντρο

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την θεραπεία του ασθματικού 

παιδιού με τις οδηγίες που δίνουμε στο  ιατρείο;



Η διάγνωση και 

παρακολούθηση  του 

παιδικού άσθματος είναι 

ευθύνη του οικογενειακού 

παιδιάτρου!!!



Eυχαριστώ


