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Ποιο ποσοστό θεωρείται ότι εκφράζει σωστότερα τον επιπολασμό
του χρόνιου βήχα σε γενικό πληθυσμό;  

Ενήλικες 

• 5%

• 12%

• 25%

• 35%

παιδιά

• 2%

• 10%

• 10-25%

• >30%



Βήχας στα παιδιά

• Συνηθέστερο/συχνότερο σύμπτωμα
• Φυσιολογικός βήχας ( λειτουργία προστασίας)

• οξυς 35%, 

• χρόνιος 10%-25% (αν συμπεριληφθούν πρόωρα, ΜΕΘ, νοσηλείες)

• Χρόνιος αν >4 εβδ

Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K, et al. ERS guidelines on the diagnosis and treatment of 

chronic cough in adults and children. Eur Respir J 2019; in press
Kerry-Ann F O’Grady Lancet Child Adolesc Health 2019



Χρόνιος βήχας στα παιδιά σε σχέση με 
ενήλικες διαφέρει … 

• νευροφυσιολογία του βήχα

• Φυσιολογία της αναπνοής

• Ανατομία των αεραγωγών

• Ευαισθησία  σε επιβλαβή ερεθίσματα 

• Ανοσολογία του αναπνευστικού συστήματος

Chang AB, Widdicombe JG. Cough throughout life: children, adults and 
the senile. Pulm Pharmacol Ther 2007;20(4).

During childhood, the respiratory 
tract and nervous system undergo 
a series of anatomical and 
physiological maturation 
processes that influence the cough 
reflex. Additionally, immunological 
responses undergo developmental 
and memorial processes… 



Τι είναι ο βήχας;

• Παροδική αλλαγή της 
κανονικής αναπνοής

• Τρεις φασεις
• Εισπνευστική 

• Πιεστική (κλειστή 
γλωττιδα)

• Εκπνευστική-
αποχρεπτική



• Ερεθιστικό  ερέθισμα 

(C fibers, χωρίς μυελίνη)

• μηχανικό ερέθισμα ή  αλλαγές pH 
και ωσμωτικότητα

(Aδ fiber με μυελίνη).

• ATP που ελευθερώνεται σε 
κυτταρικό στρες

Αντανακλαστικό του βήχα- νευροβιολογία του βήχα

Πολυμοντελο προσαγωγού νεύρου



Τα  σώματα των  ινών αυτών βρίσκονται στο 
σφαγιτιδικο και οζώδες γαγγλιο του 
πνευμονογασγτρικού νεύρου και δημιουργούν 
συνάψεις με τους  and synapse in the 
brainstem in the nucleus tractus solitaris (nTS
and the paratrigeminal nucleus (Pa5).

Το αντανακλαστικό χαρακτηρίζεται 
από πλεονασμό, πλαστικότητα και 
προσαρμοστικότητα 

Αντανακλαστικό του βήχα-
νευροβιολογία του βήχα

Mazzone SB, Farrell MJ. Heterogeneity of cough neurobiology: 
Clinical implications. Pulm Pharmacol Ther 2019. 



Χρόνιος βήχας στα 
παιδιά

Ηπια οργανική ή 
ψυχοσωματική 

αιτία 

18% σοβαρή 
υποκείμενη νόσο

Chang AB, Robertson CF, Van Asperen PP, Glasgow NJ, Mellis CM, Masters IB,et al. A multicenter study on chronic cough in children: burden and etiologies based 
on a standardized management pathway. CHEST J 2012



χαρακτη-
ριστικά

Αιτιολογία;;περιβάλλον

διάρκεια

Έναρξη
Ξηρός 
Υγρός

Λαρυγγικός
Τραχειακός
βρογχικός

Οξύς     <3εβδ,  
Χρόνιος >4εβδ

Επίμονος,
Παροξυσμικός
score



. 

Chang AB, Newman RG, Carlin JB, et al. Subjective scoring of cough in children: parent-completed vs child-completed diary 
cards vs an objective method. Eur Respir J 1998;11:462-6 

Σκορ αξιολόγησης σοβαρότητας βήχα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΚΟΡ

• 5 = αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών 
συνηθισμένων δραστηριοτήτων λόγω 
σοβαρού βήχα

• 4 = συχνός βήχας που επηρεάζει το 
σχολείο και τις δραστηριότητες

• 3 = συχνός βήχας χωρίς να επηρεάζει 
σχολείο και δραστηριότητες 

• 2 = βήχας σύντομος 2 φορές την μέρα
• 1 = βήχας σύντομος 1 φορά την ημέρα
• 0 = χωρίς βήχα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΚΟΡ

• 5 = ενοχλητικός/οδυνηρός βήχας

• 4 = συχνός την περισσότερη ώρα της 
νύχτας

• 3 = συχνός που ξυπνάει το παιδί

• 2 = αφυπνιση μία φορά ή νωρίς το 
πρωί λόγω βήχα

• 1 = βήχας στην κατάκλιση ή στη 
αφύπνιση

• 0 = χωρίς βήχα το βράδυ



Το παιδί που βήχει πολλές μέρες μέσα στο μήνα αλλά 
κάποιες λίγες μέρες δεν βήχει, έχει χρόνιο βήχα;;

• Ναι 

• Όχι 



χαρακτη-
ριστικά

Αιτιολογία;;περιβάλλον

διάρκεια

Έναρξη
Ξηρός 
Υγρός

Λαρυγγικός
Τραχειακός
βρογχικός

Οξύς     <3εβδ,  
Χρόνιος >4εβδ

Επίμονος,
παροξυσμικός



αιτιολογία

• Μετα -λοιμώδης βήχας

• Ασθματικός βήχας
• Κλασσικός τύπος (+βρογχόσπασμος , +ΒΥΑ)

• Παραλλαγή άσθματος (+/-,  απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά)

• ηωσινοφιλική βρογχιτιδα (-βρογχοσπασμος, -ΒΥΑ)

• Χρόνια εμμένουσα πυώδης βρογχίτιδα 

• Ανατομικές ανωμαλίες (λαρυγγο-τραχειο μαλακία)

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• διαταραχές κινητικότητας οισοφάγου (ουδετεροφιλική ή ηωσινοφιλική
φλεγμονή) 
• Γαστροοισοφαγικό αντανακλασικό ΓΟΑ, 

• Φαρυγγοοισοφαγικό αντανακλαστικό ΦΟΑ)

• Σύνδρομο βήχα ανωτέρων αεραγωγών (ACCP 2006);;

• Τικ βήχας /ψυχοσωματικός



Μεταλοιμώδης βήχας

• 90% χωρίς βήχα την 21 μέρα (μέσος χρόνος 8-15 μερες)

• (UK National Institute for Health and Care Excellence guidelines)
a chronic, relapsing episodic wheeze with subsequent viral infections may 
occur over the ensuing 6 months or so

• Profile :  infants with a history of 
• infected by RV
• eczema
• breathing problems, 
• elevated blood eosinophil,
• Haemophilus or Moraxella dominant microbiota

Chang ΑΒ Chronic Cough Related to Acute Viral Bronchiolitis in Children: CHEST Expert Panel Report. Chest 2018

Dumas O. J Allergy Clin Immunol 2019. 



Άσθμα ως βήχας
Cough variant asthma or cough-predominant asthma

ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΒΗΧΑΣ 

Διάγνωση αν 

• σπιρομέτρηση με στοιχεία απόφραξης αεραγωγών

• Μη σταθερές τιμές PEF από μέρα σε μέρα

• Απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά

• Θετική δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης



βρογχικές βιοψίες
πτύελα



Χρόνια πυώδης βρογχίτιδα

• Χρόνιος υγρός βήχας με ή χωρίς απόχρεμψη

• Φυσιολογική ακρόαση πνευμόνων

• Θετική κ/α πτυέλων

• Συχνά υποκείμενη ανοσοανεπάρκεια ή τραχειο-βρογχομαλακυνση
(74%)

• Μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών (>15 μέρες)

Wong OY,… ,Chang AB. Predictors of time to cough resolution in children with chronic wet cough treated with antibiotics 
after bronchoscopy. Pediatric Pulmonology. 2019



Etiologies associated with chronic cough and its clinical characteristics in 
school-age children 







Βήχας και άσκηση

• 50 παιδιά (35 με βήχα, 15 controls), 

• 7 με άσθμα άσκησης 

• Ανεξαρτήτως αιτιολογίας τα παιδιά με βήχα , έβηχαν στην 
προσπάθεια περισσότερο από τους μάρτυρες. (7 /2)

• Ο βήχας μετά την άσκηση είναι γενικό σύμπτωμα στα παιδιά και αφ’ 
εαυτού αποτελεί φτωχή ένδειξη άσθματος. 

Petsky HL, Kynaston JA, McElrea M, Turner C, Isles A, Chang AB. Cough and exhaled nitric oxide levels: 
what happens with exercise? Front Pediatr 2013;1:30. 



Διαγνωστική προσπέλαση



Morice AH, Millqvist E, Bieksiene K, et al. ERS guidelines on the diagnosis and 
treatment of chronic cough in adults and children. Eur Respir J 2019





In adults , approximately 30% to 50% 
of people with chronic cough have 
eosinophilic airway inflammation



ΔΔΝ
Ηωσινόφιλα αίματος
Ηωσινόφιλα πτυέλων
Ηωσινόφιλα ρινικού
Ολική και ειδική ΙGE
FeNO

J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2019



In children





Kerry-Ann F O’Grady Lancet Child Adolesc Health 2019

Ακτινογραφία θώρακα
σπιρομερτηση

ΔΔΝ
Ηωσινοφιλα αίματος
Ηωσινοφιλα πτυέλων
Ηωσινόφιλα ρινικού
Ολική και ειδική ΙGE
FeNO

Ερεθιστικό Περιβάλλον 



θεραπευτικές δοκιμές σε παιδιά με χρόνιο βήχα.

Χρόνιος 
βήχας

Β-διεγέρτες

ICS

Αντιβίωση μακρολιδες

Ρινικά 
στεροειδή



Kerry-Ann F O’Grady Lancet Child Adolesc Health 2019

Πότε γίνεται παραπομπή σε  
τεταρτοβάθμια μονάδα υγείας;



Kerry-Ann F O’Grady Lancet Child Adolesc Health 2019

Πότε γίνεται παραπομπή σε  
τεταρτοβάθμια μονάδα υγείας;



Πότε γίνεται παραπομπή σε  
τεταρτοβάθμια μονάδα υγείας;



Ανθεκτικός 

Ανεξήγητος 

Tik βηχα

Σωματικο βηχας

Αγνωστες
μέχρι 
τώρα

Νευρολογική 
υπερευαισθησία



Νευρομυικά
νοσήματα

Υπερευαισθητοι
υποδοχείς του 
βήχα

Κλίμακα ευαισθησίας  στο αντανακλαστικό του βήχα 



Νευρολογική υπερευαισθησία



Βήχας εξ υπερευαισθησίας

Ενοχλητικός βήχας που προκαλείται από

• μη ερεθιστικά στην πλειονότητα ερεθίσματα όπως αλλαγές 
θερμοκρασίας, βαθιά εισπνοή, γέλιο, έκθεση σε σπρέι, αρώματα 
(allotussia), 

• Ή από χαμηλού ουδού ερεθίσματα (hypertussia). 

• Ανάγκη να βήχει σαν κάτι να φαγουρίζει/ ξυνει/ερεθίζει τον 
φάρυγγα. (laryngeal paresthesia).

Vertigan AE, Kapela SM, Kearney EK, Gibson PG. Laryngeal dysfunction in cough hypersensitivity syndrome: a 
cross-sectional observational study. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:2087-95.



Χρόνια βήχας εξ’ υπερευαισθησία 

• Κεντρικό μηχανισμός υπερευαισθησίας (fMRI). 

Νευροπαθολογική σωματοευαισθητη διεργασία (περιφερεια ή 
φλοιώδης ή υποφλοιώδης )

Chung KF, McGarvey LP, Mazzone SB. Chronic cough as a neuropathic disorder. Lancet 
Respiratory Medicine 2013: 1(5): 412-422. 
Bucca CB, Bugiani M, Culla B, Guida G, Heffler E, Mietta S, et al. Chronic cough and irritable 
larynx. J Allergy Clin Immunol 2011;127:412-9.



Λαρυγγική υπερευαισθησία 
Laryngeal hypersensitivity in chronic cough 

Ονομάζεται η δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών ή των 
υπογλωτιδικών μονάδων του λάρυγγα κατά την διάρκεια της 
αναπνοής ή της φώνησης.

• Ο λάρυγγας έχει άφθονους υποδοχείς ( και τελικές 
νευρικές απολήξεις του αντανακλαστικού του βήχα 
και ο βήχας αποτελεί συχνό σύμπτωμα των 
παθήσεων του λάρυγγα. (VCD).

• Διαφορά ερεθίσματα επηρεάζουν τις αισθητικές και 
κινητικές οδούς οδηγώντας σε λαρυγγική 
υπερευαισθησία και δυσλειτουργία της 
κινητικότητας του λάρυγγα στην αναπνοή ή  στην 
φώνηση.

Qol 18252913

VERTIGAN AE J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018



Gibson GP. J Allergy Clin Immunol Pract 2019

• Επιταση της ευαισθησίας των 
υποδοχέων του αντανακλαστικού 
του βήχα

• Παροδική δυσλειτουργία των 
φωνητικών χορδων

• Ενεργοποίηση των αισθητικών νευρικών απολήξεων 
στο κατώτερο οισοφαγο από στομαχικα οξέα

• Ερεθισμός του λαρυγγα από οξινα ή μη οξινα υγρά 
• Εισρόφηση
• Φαυλος κύκλος (βηχας, Αυξημένη ενδοκοιλιακής

πίεσης, ΓΟΠ, βηχας …) 
• Συνοσηρότητα με άλλα νοσηματα (ασθμα, αποφρ.  

Απνοια υπνου)



VERTIGAN AE J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018


