
Σωτήρης Φούζας
Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών

Είναι αποτελεσματική η διαλείπουσα θεραπεία με 
υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών όταν 

τα παιδιά παρουσιάζουν απώλεια του ελέγχου του 
άσθματος και δεν λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης;

10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο 



Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 



Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 



Εποχή αλλαγών

Κατ’ επίκληση ή 
διαλείπουσα 

χορήγηση ICS στα 
παιδιά για 

μακροχρόνιο έλεγχο 
της νόσου



• Αυξάνουν την έκφραση των β2 υποδοχέων;   
Ναι, αλλά επειδή εμπλέκονται γενωμικοί 
μηχανισμοί χρειάζεται χρόνος + υψηλή δόση.
Αμφισβητούμενη κλινική σημασία για μικρά 
χρονικά διαστήματα (ώρες, ημέρες) 

Barnes PJ. Pharmaceuticals 2010

• Υπάρχει μη γενωμικός μηχανισμός;   

Ναι, αλλά χρειάζονται εξαιρετικά υψηλές δόσεις για να ενεργοποιηθεί

500 mcg φλουτικαζόνης
κάθε 15-30 λεπτά για 1-1,5 

ώρα

2006

Δράση πέρα από την αντιφλεγμονώδη 



Ερωτήματα 

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό που 
προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA έναντι συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα



Ερωτήματα 

GINA 2019

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό που 
προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019

Σε παιδιά με διαλείποντα ιογενή συριγμό, χωρίς συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, 
ειδικά σε εκείνα με ατοπία (+ mAPI), μπορεί να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση 
υψηλής δόσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Ducharme 2009, Bisgaard 2006, Wilson 1990)



Τι έλεγε η GINA; 

GINA 2012 - 2018

Σε παιδιά με διαλείποντα ιογενή συριγμό, χωρίς συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, 
ειδικά σε εκείνα με ατοπία (+ mAPI), μπορεί να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση 
υψηλής δόσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Ducharme 2009, Bisgaard 2006, Wilson 1990)

2014 - 2018
Σε παιδιά με διαλείποντα ιογενή συριγμό, χωρίς συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, 
ειδικά σε εκείνα με ατοπία (+ mAPI), μπορεί να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση 
υψηλής δόσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Ducharme 2009, Bisgaard 2006, Wilson 1990)

Πριν το 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . .



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Ducharme, 
NEJM, 2008

129 νήπια, 1
- 6 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: φλουτικαζόνη inh, 
1.500 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo για 12 μήνες

15 ×

Bisgaard, 
NEJM, 2006

294 νήπια, 1
- 3 ετών

Στο 1ο επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
βουδεσονίδη inh 400 mcg / ημέρα για 
15 ημέρες vs. placebo

2 - 4 ×

Wilson, Arch 
Dis Child, 
1990

24 νήπια 1 -
6 ετών (35 
επεισόδια) 

Σε επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
μπεκλομεθαζόνη inh 2.250 mcg / 
ημέρα για 5 ημέρες vs. placebo

5 - 10 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

Bisgaard H. N Engl J Med 2006



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Ducharme, 
NEJM, 2008

129 νήπια, 1
- 6 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: φλουτικαζόνη inh, 
1.500 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo για 12 μήνες

15 ×

Bisgaard, 
NEJM, 2006

Στο 1ο επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
βουδεσονίδη inh 400 mcg / ημέρα για 
15 ημέρες vs. placebo

2 - 4 ×

Wilson, Arch 
Dis Child, 
1990

24 νήπια 1 -
6 ετών (35 
επεισόδια) 

Σε επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
μπεκλομεθαζόνη inh 2.250 mcg / 
ημέρα για 5 ημέρες vs. placebo

5 - 10 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

Wilson NW. Arch Dis Child 1990

– 1.5 d – 2.3 d



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Ducharme, 
NEJM, 2008

129 νήπια, 1
- 6 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: φλουτικαζόνη inh, 
1.500 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo για 12 μήνες

15 ×

Bisgaard, 
NEJM, 2006

Στο 1ο επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
βουδεσονίδη inh 400 mcg / ημέρα για 
15 ημέρες vs. placebo

2 - 4 ×

Wilson, Arch 
Dis Child, 
1990

Σε επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
μπεκλομεθαζόνη inh 2.250 mcg / 
ημέρα για 5 ημέρες vs. placebo

5 - 10 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 

συμπτώματα

OCS, εισαγωγές



Τι λένε οι μελέτες; 

Ducharme FM. N Engl J Med 2006

OCS

ΤΕΠ

Εισαγωγές

Διάρκεια συμπτ.

Βαρύτητα συμπτ.



Τι λένε οι μελέτες; 

Ducharme FM. N Engl J Med 2006

– 2 cm στο ύψος !!!



Τι λένε οι μελέτες; 

Ducharme FM. N Engl J Med 2006

– 2 cm στο ύψος !!!

Μ.Ο. 84 ημέρες → 1.500 mcg φλουτικαζόνης / ημέρα



Τι λένε οι μελέτες; 

Ducharme FM. N Engl J Med 2006

Μ.Ο. 84 ημέρες → 1.500 mcg φλουτικαζόνης / ημέρα



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Ducharme, 
NEJM, 2008

Με την έναρξη ΛΑΑ: φλουτικαζόνη inh, 
1.500 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo για 12 μήνες

15 ×

Bisgaard, 
NEJM, 2006

Στο 1ο επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
βουδεσονίδη inh 400 mcg / ημέρα για 
15 ημέρες vs. placebo

2 - 4 ×

Wilson, Arch 
Dis Child, 
1990

Σε επεισόδιο ιογενούς συριγμού: 
μπεκλομεθαζόνη inh 2.250 mcg / 
ημέρα για 5 ημέρες vs. placebo

5 - 10 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 

συμπτώματα

OCS, εισαγωγές



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Bacharier, 
JACI, 2008

238 νήπια, 1
- 5 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb, 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
μοντελουκάστη vs. placebo για 12 
μήνες

4 ×

Svedmyr, 
Acta 
Paediatr, 
1999

55 νήπια, 1 -
3 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
1.000 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo

5 - 10 ×

Connett, 
Arch Dis 
Child, 1993

25 νήπια, 1 -
5 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
800 - 1.600 mcg / ημέρα για 7 ημέρες
vs. placebo

4 - 16 ×

Άλλες μελέτες 

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Bacharier, 
JACI, 2008

238 νήπια, 1
- 5 ετών

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb, 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
μοντελουκάστη vs. placebo για 12 
μήνες

4 ×

Svedmyr, 
Acta 
Paediatr, 
1999

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
1.000 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo

5 - 10 ×

Connett, 
Arch Dis 
Child, 1993

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
800 - 1.600 mcg / ημέρα για 7 ημέρες
vs. placebo

4 - 16 ×

Άλλες μελέτες 

συμπτώματα

OCS, ΤΕΠ, εισαγωγές

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 



Άλλες μελέτες 

OCS

ΤΕΠ

Εισαγωγές

Κλινικά
scores

Ημέρες 
ελεύθερες

συμπτ.

Bacharier LB. J Allergy Clin Immunol 2008



Άλλες μελέτες 

Bacharier LB. J Allergy Clin Immunol 2008

!!! + API → μοντελουκάστη 4 mg × 7 d ≥ βουδεσονίδη neb 2 mg × 7 d !!!

2 mg Β × 7 d vs. 4 mg M × 7 d



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Bacharier, 
JACI, 2008

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb, 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
μοντελουκάστη vs. placebo για 12 
μήνες

4 ×

Svedmyr, 
Acta 
Paediatr, 
1999

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
1.000 mcg / ημέρα για 10 ημέρες vs. 
placebo

5 - 10 ×

Connett, 
Arch Dis 
Child, 1993

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη inh
800 - 1.600 mcg / ημέρα για 7 ημέρες
vs. placebo

4 - 16 ×

Άλλες μελέτες 

συμπτώματα

OCS, ΤΕΠ, εισαγωγές

Διαλείπουσα υψηλή δόση ICS στην προσχολική ηλικία; 



Επομένως … 

Διαλείπουσα χορήγηση υψηλής δόσης ICS στην προσχολική ηλικία, με 
την έναρξη των συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά  με παροδικό συριγμό 
(Step 1 GINA) και σε δόσεις 4 × - 15 × της ελάχιστης συνιστώμενης:  

Δεν επηρεάζει σημαντικά τους κλινικούς δείκτες (βαρύτητα και 
διάρκεια συμπτωμάτων, επιβάρυνση οικογένειας, κ.λπ.) 

Δεν μειώνει την πιθανότητα εισαγωγής σε νοσοκομείο

Ενδεχομένως να ελαττώνει τον αριθμό των σοβαρών 
παροξυσμών (χρήση OCS) αλλά μόνο σε πολύ υψηλές δόσεις 

Έχει παρενέργειες (ύψος) ↔ αριθμός παροξυσμών



Επομένως … 

Διαλείπουσα χορήγηση υψηλής δόσης ICS στην προσχολική ηλικία, με 
την έναρξη των συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά  με παροδικό συριγμό 
(Step 1 GINA) και σε δόσεις 4 × - 15 × της ελάχιστης συνιστώμενης:  

Δεν επηρεάζει σημαντικά τους κλινικούς δείκτες (βαρύτητα και 
διάρκεια συμπτωμάτων, επιβάρυνση οικογένειας, κ.λπ.) 

Δεν μειώνει την πιθανότητα εισαγωγής σε νοσοκομείο

Ενδεχομένως να ελαττώνει τον αριθμό των σοβαρών 
παροξυσμών (χρήση OCS) αλλά μόνο σε πολύ υψηλές δόσεις 

Έχει παρενέργειες (ύψος) ↔ αριθμός παροξυσμών

Προφανώς, η διαλείπουσα χορήγηση σε μικρότερες δόσεις είναι 
εντελώς αναποτελεσματική



GINA 2019

Σε παιδιά με διαλείποντα ιογενή συριγμό, χωρίς συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, 
ειδικά σε εκείνα με ατοπία (+ mAPI), μπορεί να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση 
υψηλής δόσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Ducharme 2009, Bisgaard 2006, Wilson 1990)

Επομένως … 



Ερωτήματα 

GINA 2019

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό που 
προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Σε παιδιά με υποτροπιάζοντα ιογενή συριγμό και συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, μπορεί 
να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Zeiger 2011, Papi
2007) αφού προηγηθεί συνεχής χορήγηση. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ συνεχούς και 
διαλείπουσας χορήγησης σε ότι αφορά τη συχνότητα των παροξυσμών (Kaiser 2016).

Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Zeiger, 
NEJM, 2011

278 νήπια, 1
- 5 ετών, + 
mAPI

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
500 mcg βουδεσονίδη neb κάθε βράδυ 
για 12 μήνες

4 ×

Papi, 
Allergy, 
2009

276 νήπια, 1
- 4 ετών

Επί συμπτωμάτων: μπεκλομεθαζόνη
neb 1.600 mcg + σαλβουταμόλη όσο 
διαρκούν τα συμπτώματα vs.
σαλβουταμόλη για όσο διαρκούν τα 
συμπτώματα vs. μπεκλομεθαζόνη neb 
800 mcg / ημέρα

2 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

OCS

ΤΕΠ

Ύψος

Ημέρες 
ελεύθερες

συμπτωμάτων

Βάρος

Zeiger RS. N Engl J Med 2011

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

OCS

ΤΕΠ

Ύψος

Ημέρες 
ελεύθερες

συμπτωμάτων

Βάρος

Zeiger RS. N Engl J Med 2011

Συνολική δόση 
βουδεσονίδης

< 3 ×

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

Zeiger RS. N Engl J Med 2011

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 

GINA step 2 ?
Χρειάζονταν συνεχή χορήγηση ICS ?



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Zeiger, 
NEJM, 2011

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
500 mcg βουδεσονίδη neb κάθε βράδυ 
για 12 μήνες

4 ×

Papi, 
Allergy, 
2009

276 νήπια, 1
- 4 ετών

Επί συμπτωμάτων: μπεκλομεθαζόνη
neb 1.600 mcg + σαλβουταμόλη όσο 
διαρκούν τα συμπτώματα vs.
σαλβουταμόλη για όσο διαρκούν τα 
συμπτώματα vs. μπεκλομεθαζόνη neb 
800 mcg / ημέρα

2 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

συνολικό ΙCS

OCS, ΤΕΠ, 
συμπτώματα, ύψος 

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Τι λένε οι μελέτες; 

Papi A. Allergy 2009

Ημέρες ελεύθερες συμπτωμάτων
ICS + salbutamol = salbutamol

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Zeiger, 
NEJM, 2011

Με την έναρξη ΛΑΑ: βουδεσονίδη neb 
2.000 mcg / ημέρα για 7 ημέρες vs. 
500 mcg βουδεσονίδη neb κάθε βράδυ 
για 12 μήνες

4 ×

Papi, 
Allergy, 
2009

Επί συμπτωμάτων: μπεκλομεθαζόνη
neb 1.600 mcg + salbutamol όσο 
διαρκούν τα συμπτώματα vs.
σαλβουταμόλη για όσο διαρκούν τα 
συμπτώματα vs. μπεκλομεθαζόνη neb 
800 mcg / ημέρα

2 ×

Τι λένε οι μελέτες; 

συνολικό ΙCS

OCS, ΤΕΠ, 
συμπτώματα, ύψος 

Διαλείπουσα αντί συνεχούς χορήγησης ICS στην προσχολική ηλικία; 



Επομένως … 

Διαλείπουσα χορήγηση (υψηλής;) δόσης ICS με την έναρξη των 
συμπτωμάτων ΛΑΑ έναντι συνεχούς χορήγησης ICS σε χαμηλή δόση, 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό που 
προβληματίζει (Step 2 GINA):  

Υστερεί ελαφρώς στους κλινικούς δείκτες

Χειρότερος έλεγχος της νόσου στα περιστατικά που 
πραγματικά προβληματίζουν (αποτελεσματικότητα = 
σαλβουταμόλη prn)

Δεν υπάρχουν διαφορές στις ηπιότερες περιπτώσεις + 
αθροιστικά λιγότερη ποσότητα CS
• Εναλλακτική επιλογή αποκλιμάκωσης;
• Δεν υπάρχει τεκμηρίωση (δόση, διάρκεια, παράγοντες κινδύνου)



Σε παιδιά με υποτροπιάζοντα ιογενή συριγμό και συμπτώματα μεταξύ παροξυσμών, μπορεί 
να δοκιμαστεί διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (Zeiger 2011, Papi
2007) αφού προηγηθεί συνεχής χορήγηση. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ συνεχούς και 
διαλείπουσας χορήγησης σε ότι αφορά τη συχνότητα των παροξυσμών (Kaiser 2016).

Τι λέει η GINA; 

GINA 2019

Εξατομικευμένη επιλογή 
αποκλιμάκωσης
Όχι εναλλακτική!



Ερωτήματα 

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό που 
προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA αντί συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα



Τι λέει η GINA; 

GINA 2019



Τι λέει η GINA; 

Σε παιδιά > 6 ετών και εφήβους συστήνεται ως εναλλακτική θεραπεία 

ελέγχου η διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 

χρειαστεί SABA 

GINA 2019



Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 



Μελέτη Πληθυσμός Παρέμβαση Δόση

Martinez, 
Lancet, 
2011
(TREXA)

288 παιδιά, 6 
- 18 ετών
(step 2 GINA)

4 ομάδες:
• Καθημερινά B (40 mcg × 2) + (Β + S)

(80/200 mcg) επί συμπτωμάτων
• Καθημερινά B (40 mcg × 2) + S επί 

συμπτωμάτων
• (Β + S) (80/200 mcg) μόνο επί 

συμπτωμάτων
• S μόνο επί συμπτωμάτων

2 - 4 ×

Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 



Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 

(χειρότερος;) έλεγχος της νόσου 
(1ος παροξυσμός) 

Έλεγχος της νόσου όχι διαφορετικός από 
salbutamol prn (!!) 

Martinez FD. Lancet 2011



Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 

Martinez FD. Lancet 2011

2 puffs / day / year

0.5 puff / day / year
– 0.8 cm / year



Ανεπαρκής έλεγχος φλεγμονής

Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 

Martinez FD. Lancet 2011

2 puffs / day / year

0.5 puff / day / year
– 0.8 cm / year

FeNO



Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 

(χειρότερος;) έλεγχος της νόσου 
(1ος παροξυσμός) 

Έλεγχος της νόσου (1ος παροξυσμός) όχι 
διαφορετικός από salbutamol prn (!!) 

Martinez FD. Lancet 2011



Διαλείπουσα χορήγηση χαμηλής δόσης ICS μαζί με το SABA σε μεγαλύτερα παιδιά; 

Τι λένε οι μελέτες; 

(χειρότερος;) έλεγχος της νόσου 
(1ος παροξυσμός) 

Έλεγχος της νόσου (1ος παροξυσμός) όχι 
διαφορετικός από salbutamol prn (!!) 

… η καθημερινή χορήγηση μπεκλομεθαζόνης
μείωσε τον κίνδυνο παροξυσμού στο μισό, ενώ η 
κατ’ επίκληση χορήγηση μείωσε τον κίνδυνο 
κατά 1/3, αν και το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικό.
…..
… η κατ’ επίκληση χορήγηση μπεκλομεθαζόνης
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παροξυσμών, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την 
καθημερινή χορήγηση. 

Martinez FD. Lancet 2011



Επομένως … 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα χρειαστεί 
SABA έναντι συνεχούς χορήγησης ICS σε χαμηλή δόση, σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα (Step 2 GINA):  

Υστερεί στον έλεγχο της νόσου και της φλεγμονής των 
αεραγωγών (FeNO)

Επιλογή αποκλιμάκωσης;

Δεν υπάρχει τεκμηρίωση (δόση, διάρκεια, παράγοντες 
κινδύνου → εξατομίκευση)



Εποχή αλλαγών 



Εποχή μεγάλων αλλαγών

GINA

Όχι SABA 
χωρίς ICS

Όχι SABA 
χωρίς ICS
Όχι SABA 
χωρίς ICS

Έλεγχος με κατ’ επίκληση ICS 
+ LABA

Όχι SABA χωρίς ICSΌχι SABA χωρίς ICS
Έλεγχος με κατ’ επίκληση ICS (↑ 

δόση) + SABA



Είναι αποτελεσματική η διαλείπουσα θεραπεία με 
υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών όταν 

τα παιδιά παρουσιάζουν απώλεια του ελέγχου του 
άσθματος και δεν λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης;



Συμπεράσματα 

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί της συνεχούς χορήγησης 
ICS σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό 
που προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA αντί της συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα



Συμπεράσματα 

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με παροδικό συριγμό

Διαλείπουσα προφυλακτική χορήγηση υψηλής δόσης ICS με 
την έναρξη συμπτωμάτων ΛΑΑ αντί της συνεχούς χορήγησης 
ICS σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με υποτροπιάζοντα συριγμό 
που προβληματίζει 

Διαλείπουσα χορήγηση ICS κάθε φορά που ο ασθενής θα 
χρειαστεί SABA αντί της συνεχούς χορήγησης ICS σε παιδιά και 
εφήβους με ήπιο επίμονο άσθμα

Ίσως: επιλογή αποκλιμάκωσης → απαιτείται σύγχρονη 
τεκμηρίωση



Σωτήρης Φούζας
Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών

Είναι αποτελεσματική η διαλείπουσα θεραπεία με 
υψηλές δόσεις εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών όταν 

τα παιδιά παρουσιάζουν απώλεια του ελέγχου του 
άσθματος και δεν λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης;

10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο 


