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Σκοπός της παρουσίασης

• Ορισμός και σημασία ασθματικού παροξυσμού 

• Χτίσιμο του προφίλ του παιδιού σε κίνδυνο για ασθματικό 
παροξυσμό αναλύοντας:

το ανέφικτο, 

το εφικτό, 

και το μέλλον!!!



Ορισμός σοβαρού παροξυσμού

• Χορήγηση από Στ στεροειδών χ 3 μέρες τουλάχιστον

ή

• Επίσκεψη στο ΤΕΠ και χορήγηση στεροειδών (Στ ή ΕΜ)

ή

• Οδηγεί σε νοσηλεία 



Οι συνέπειες του ασθματικού παροξυσμού…

• Κύρια αιτία νοσηλείας < 6 χρόνων

• Ελάττωση ποιότητας ζωής, δραστηριοτήτων

• Απώλεια εργοτο-ωρών και σχολικού χρόνου

• Επιβάρυνση κρατικού & οικογενειακού προϋπολογισμού

Giuliana Ferrante, 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrante%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29988370






Why asthma 
still kills
The National 
Review
of Asthma 
Deaths (NRAD)





Ανίχνευση 
παραγόντων 
κινδύνου για 
θάνατο λόγω 
άσθματος

• Θάνατοι παιδιών 2001-2006

• Ιατροδικαστική μελέτη

• Βαρύτητα άσθματος

• Φαρμακευτική αγωγή

• Εισαγωγές

• Ανταπόκριση στα ραντεβού

• Αλλεργίες

• ψυχολογικό προφίλ

• Ανάλυση μοιραίας κρίσης…





Ως εκ 
τούτου…

✓Ανάλυση του προφίλ, ίσως οδηγήσει 
στην ανάπτυξη εξατομικευμένων 
πρωτοκόλλων φροντίδας των παιδιών 
αυτών



Παράγοντες κινδύνου για σοβαρό παροξυσμό



Το ανέφικτο





Αποικισμός οδηγεί σε 
αυξημένη πιθανότητα 
νοσηλείας



Εκπνεόμενο
μονοξείδιο του
αζώτου



Αδυναμία 
πρόβλεψης με 
μία και μόνο 
μέτρηση

Visser C, Arch Dis in Child, 2011



• Μέτρηση 2 εβδομάδες πριν τη σοβαρή 
κρίση, αποτυχία πρόβλεψης

Visser CA,Thorax 2008

• Χαμηλή προβλεψιμότητα και σε 
συνδυασμό με συμπτωματολογία 

van Vilet D, PLoS One,2015



Μόνο 
καθημερινή 
μέτρηση 
προέβλεψε τον 
παροξυσμό

Stern G,J All Clin Imm 2011



Το εφικτό





• Μαύρη φυλή
Akinbami LJ,Natl Health Stat Rep. 2011

• Χαμηλό εισόδημα
Frieden TR, MMWR Suppl. 2013



Stress 

• κακή συμμόρφωση

• Μειωμένη έκφραση ADRB2 & 
NR3C1 

Brehm JM. Stress and Bronchodilator Response in Children with Asthma Am 
J Respir Crit Care Med. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brehm%20JM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25918834


Παθητικό
κάπνισμα 









ΒΣ



Παχυσαρκία και ασθματικός παροξυσμός

• J Allergy Clin Immunol. 2011 Mar;127(3):741-9. 
doi: 10.1016/j.jaci.2010.12.010.
Decreased response to inhaled steroids in 
overweight and obese asthmatic children.
Forno E JACI,2011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21377042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forno%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21377042


1. Έως 55% μείωση των από του Στ στεροειδών

2. Καμμία διαφορά στον αριθμό επισκέψεων στα ΤΕΠ ή των εισαγωγών 

Αυξημένο ΒΜΙ 

Φυσιολογικό BMI





Ιογενείς λοιμώξεις
Ρινοιοί: 85% ασθματικών παροξυσμών σε παιδιά



Cadherin-related 
family member 3 –
CDHR 3



Cadherin-
related family 
member 3 –
CDHR 3



Ρινοιοί- διέγερση
ενδογενούς

ανοσολογικής
απάντησης

Matsumoto K, Respir Investig. 
2014





• Ελαττωμένη παραγωγή INF 1 & 3 σε
ιογενείς λοιμώξεις

• Αυξημένος κίνδυνος παροξυσμού



Steve Turner, 2016





Εξήγηση του 
«φαινομένου 

του 
Σεπτεμβρίου» 

• Αύξηση των ιώσεων  Johnston NW, J Allergy Clin Immunol 2005

• Τέλος εποχής για αλλεργική ρινίτιδα –
μακρόχρονη έκθεση σε αλλεργιογόνα, 
αυξημένη αλλεργική φλεγμονή

• «Χαλάρωση» ακολουθούμενης 
φαρμακευτικής αγωγής λόγω 
καλοκαιριού 

• Omalizumab, 4-6 εβδομάδες πριν το 
peak, μείωσε την ένταση του 
φαινομένου   PROSE study,Teach SJ, J Allergy Clin Immunol 2015





Κατάχρηση SABA
Royal College of Physicians,2014

• 165 θάνατοι

• 92 ασθενείς  >6 συνταγές 
σαλβουταμόλης

• 65 ασθενείς >12 συνταγές

• 6 ασθενείς  >50 συνταγές



Κακή συμμόρφωση
Engelikes M,ERS journal,2015





Βιταμίνη D
Paul G,AmJRCCM,2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paul%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22016447


Vitamin D supplementation in children may prevent asthma exacerbation triggered by acute 
respiratory infection, Majak P, J All Cl Imm,2011 



Και τέλος μην
ξεχάσετε το
κυριότερο…



J ALLERGY CLIN 
IMMUNOL; 2009

The Epidemiology and Natural History of 
Asthma: Outcomes and Treatment Regimens 

(TENOR) 3-year observational study:

• Παιδιά 6-11 χρόνων (n=637)

• Ιστορικό νοσηλείας

• Επίσκεψη στο ΤΕΜ

• Μη προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις





Αυξημένη πιθανότητα 
παροξυσμού:

1. Εθνικότητα/ Κοινωνικό status
2. Αλλεργία 
3. Ιστορικό παροξυσμού 



Και…
• Ολλανδική μελέτη

• Αρχείο γενικών γιατρών με

> 1.000.000 ασθενείς

• Ηλικία 5-18 χρόνων

• Περίοδος 2000-2012

• 14303 ασθματικά παιδιά

• 732 σοβαροί ασθματικοί παροξυσμοί

• Νέος παροξυσμός στο 2% σε 1 μήνα & στο
25% σε 1 χρόνο

Real life data on incidence 
and risk factors of severe 
asthma exacerbations in 
children in primary care
Engelkes M, Respir Med 2016



Ολλανδική μελέτη



At-risk children 
with asthma (ARC): 

a systematic review, 
Buelo A, Thorax, 2018

• Αναδρομική μελέτη

• 16109 μελέτες 

• ανάλυση και ποσοτικοποίηση 
παραγόντων κινδύνου



1. Προηγούμενος 
παροξυσμός

2. Επίμονα 
συμπτώματα

3. Φτωχή πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας





Τι 
χρειαζόμαστε

Παράγοντες κινδύνου, διαφορετικοί 
για κάθε ασθενή

Οδηγίες για άσθμα, εστιάζουν στον 
έλεγχο και εντατικοποίηση της 
θεραπείας για αποφυγή σοβαρών 
παροξυσμών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, στα 
πλαίσια της εξατομικευμένης ιατρικής 
πράξης



τι καινοτόμο υπάρχει



MyAirCoach study

…..καινοτόμοι αισθητήρες της 
αναπνοής οι οποίοι θα μπορούν να 
επικοινωνούν με έξυπνες συσκευές 
όπως κινητά τηλέφωνα νέας 
τεχνολογίας. Τα περιβάλλον 
λογισμικού του myAirCoach θα 
προσφέρει στους ασθενείς την 
δυνατότητα να προσαρμόσουν τη 
θεραπεία για την επίτευξη 
καθορισμένων στόχων και 
κατευθυντήριων γραμμών , είτε 
αυτόματα είτε υπό την καθοδήγηση 
επαγγελματιών υγείας μέσω 
τηλεϊατρικής



τι καινοτόμο υπάρχει

• Biomedical Real-Time Health Evaluation (BREATH) 

• διαδικτυακή πάτφόρμα

• https://news.usc.edu/90836/usc-ucla-todevelop-childrens-asthma-
prediction-app/

• USC & UCLA ερευνητές

• 11.25 εκατομμύρια $ (Ιανουάριος 2016)

• Ασθματικά παιδιά 8-12 χρόνων 

https://news.usc.edu/90836/usc-ucla-todevelop-childrens-asthma-prediction-app/




Πώς 
λειτουργεί…



✓ Καλύτερος προγνωστικός 
παράγοντας, ο προηγηθείς 
παροξυσμός.

✓ Βιοδείκτες και τεχνολογία, 
υπόσχονται πολλά …αλλά για το 
μέλλον!

Προβλέποντας τον 
παροξυσμό: 
συμπεράσματα






