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Θέματα που θα απασχολήσουν 

• Αγγειονευρωτικό οίδημα λάρυγγα

• Οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• Οξεία βρογχιολίτιδα

• Οξεία ασθματική κρίση



•Φάρμακα 
•Δήγματα εντόμων
• Ξηροί καρποί  
•Θαλασσινά
•Μετά από κόπωση

Αγγειονευρωτικό οίδημα 



Kλινικές εκδηλώσεις

Δερματικές : Κνίδωση, αγγειοοίδημα

Αναπνευστικό: Αναπνευστική δυσχέρεια , οξεία

απόφραξη .

(2/3 των θανάτων )

Κυκλοφορικό : Υπόταση, αρρυθμία.

(1/3 των θανάτων )

Γαστρεντερικό: Εμετοί , κοιλιακά άλγη

Νευρικό: Ανησυχία, κεφαλαλγία, σπασμοί,

απώλεια συνείδησης .



Αγγειονευρωτικό οίδημα του λάρυγγα –
Φάρμακα:

• Αδρεναλίνη: 0,01 mg/kg(max 0,5 mg )

• Μεθυλπρεδνιζολόνη 3-4 mg/kg 

• Αντιϊσταμινικά :

I.V: Διμεθινδένη (Fenistil)

1ml  για κάθε 10 kgr αργά (1ml/30sec)

per os : Σετιριζίνη, Λοραταδίνη, Δεσλοραταδίνη, 
Λεβοσετιριζίνη



Αδρεναλίνη ( 0.01 mg/kg)

Δόση : Τόσες γραμμές όσες το βάρος του παιδιού .



A.

B.

C.

ANAPEN
Συσκευασία: 

«Παιδιά »      0.15 mg

«Μεγάλοι »   0.3  mg



Συνήθη προβλήματα

• Αγγειονευρωτικό οίδημα λάρυγγα

• Οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• Οξεία βρογχιολίτιδα

• Οξεία ασθματική κρίση



Εισπνευστικός συριγμός



Ορισμός   :  CROUP

• Ιογενής λοίμωξη 
του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων

• Προεξάρχει 
η συμπτωματολογία του ανώτερου αναπνευστικού

• Αιφνίδια έναρξη με
βράγχος στη φωνή 
υλακώδη βήχα
εισπνευστικό σιγμό
και σε σοβαρές περιπτώσεις αναπνευστική δυσχέρεια

Bjornson CL, Johnson DW.  Lancet 2008;371:329–39. 



Ακτινογραφία τραχήλου……Πόσο μας χρειάζεται ?

• Η ακτινογραφία θώρακος είναι σπανίως 
χρήσιμη για την αξιολόγηση της 
δύσπνοιας που οφείλεται σε παθολογία 
του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος. 



Ήπιο croup: 

• Εφάπαξ δόση δεξαμεθαζόνης 0,15 mg/kg (po, im, iv).

Μέτριο croup: 

• 3 mL διαλύματος αδρεναλίνης (1:1000) με νεφελοποίηση για παιδιά ≤5 ετών 
και 5 mL για >5 ετών.  Μπορεί να επαναληφθεί μετά 1-2 ώρες.  

• Εφάπαξ δόση δεξαμεθαζόνης 0,3 mg/kg.  

• Εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση ή επιστροφή στο σπίτι υπό 
προϋποθέσεις.

Σοβαρό croup:  

• Αδρεναλίνη (1:1000) με νεφελοποίηση κάθε 1 ώρα ή και συχνότερα .  

• Εφάπαξ δόση δεξαμεθαζόνης 0,6  mg/kg .

Θεραπεία - Βασικά σημεία



Στεροειδή στο croup

• Δεξαμεθαζόνη po 0,15-0,3mg/kg

• Βουδεσονίδη inh 2mg/δόση

αποτελεσματική, εύχρηστη;



Εισπνεόμενη αδρεναλίνη

• Μέτα ανάλυση 8 μελετών με 225 ασθενείς

• 1:1000, 0,5 ml/kg

• Max 5 ml  

• Διάρκεια δράσης 30min έως 2 ώρες

• Σε παιδιά με σημεία δυσχέρειας !!!

Bjornson C et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011 Feb 16;2:CD006619. 



Υδρατμοί

• Από τον 19ο αιώνα…………………………..

• Bourcier et al. Aust Paed J 1984

• Lenney W et al. Arch Dis Child 1978

• Neto et al. Acad Emerg Med 2002

• Δεν βοηθούν στο μέτριο και σοβαρό Croup



Μικροβιακό  Croup
( Eπιγλωττίτιδα –Μικροβιακή τραχειίτιδα ) 

• Αιμόφιλος , στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος

• Υψηλός πυρετός

• Δυσκαταποσία-σιελόρρια

• Καθιστό το παιδί με υπερέκταση της κεφαλής (tripod sign )

• ΜΙΑ ΔΟΣΗ  ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ !



Διαφορική διάγνωση εισπνευστικού σιγμου :



Λαρυγγομαλακία

• Ευτυχισμένο βρέφος 

με σιγμό μετά τις 2-3 εβδομάδες ζωής

κορύφωση 6 μήνες

ύφεση μετά τους 12 μήνες

• Ελάττωση σε ώρες ηρεμίας και ύπνου, 
επίταση κατά τη σίτιση 

• Επεισόδια βήχα και συχνές «λαρυγγίτιδες»

που «αντιμετωπίζονται» με πολλά 
εισπνεόμενα φάρμακα χωρίς αποτέλεσμα



Ποιότητα ζωής 
βρεφών με λαρυγγομαλακία και των γονέων τους

72 βρέφη μέσης ηλικίας 8.8 εβδομάδων

Tottam PJ et al. Laryngoscope 2016;126:1232–1235



Ενδείξεις   βρογχοσκόπησης σε εισπνευστικό σιγμο

• Σταδιακή επιδείνωση του σιγμού

• Επεισόδια κυάνωσης ή απώλειας συνείδησης

• Στασιμότητα βάρους

• Δυσχέρεια στη σίτιση

• Περιφερικά αιμαγγειώματα

Με «Ευκαμπτο» η «άκαμπτο» βρογχοσκόπιο  ?



Θέματα που θα απασχολήσουν 

• Αγγειονευρωτικό οίδημα λάρυγγα

• Οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• Οξεία βρογχιολίτιδα

• Οξεία ασθματική κρίση



Αγόρι 20 μηνών

• Έπαιζε  στο πάτωμα χωρίς επιτήρηση

• Επεισόδιο πνιγμονής με άγνωστο αντικείμενο

• Ανησυχία και ερεθιστικό βήχα

• Εισπνευστικοί ρόγχοι ΔΕ , αργότερα αμφοτερόπλευρα

• Πιθανή εισρόφηση ξένου σώματος



Μηχανισμός μετακίνησης ξένου σώματος

Σοβαρή Α.Δ.                                                              

Κεντρική απόφραξη

Ελάχιστα – καθόλου συμπτώματα                                           
Περιφερική απόφραξη



Διάγνωση

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων

2.    ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:
ετερόπλευρα ακροαστικά

3. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

Εισπνευστική / Εκπνευστική

Η «φυσιολογική» δεν το αποκλείει

4.   ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ



Εισρόφηση ξένου σώματος – ακτινογραφία θώρακος





Εισπνευστική 

Εκπνευστική



Ξένο σώμα : Εισπνοή -εκπνοή  



Ξένο σώμα
ενσφηνωμένο δεξιά 
για 3 μήνες  !!!!!!



Αμετάβλητη ακτινολογική εικόνα σε εισπνοή και εκπνοή



Αφαίρεση ξένου  σώματος  :Με πιο βρογχοσκόπιο ? 

Άκαμπτο 
βρογχοσκόπιο:

1. Τέλεια οπτική
2. Γενική 

αναισθησία
3. Αερισμός μέσω 

του οργάνου
4. Κυρίως 

επεμβατικό –
θεραπευτικό

5. ΩΡΛ Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο:
1. Μέτρια οπτική

2. Καταστολή
3. Όχι αερισμός μέσω του οργάνου
4. Κυρίως διαγνωστικό - Παιδοπνευμονολόγος



Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο 



Βρογχοσκόπηση με ευκαμπτο : Ξηρός καρπός 
περιφερικά





Συνήθη προβλήματα

• Αγγειονευρωτικό οίδημα λάρυγγα

• Οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup)

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• Οξεία βρογχιολίτιδα

• Οξεία ασθματική κρίση



• Η διάγνωση είναι κλινική και βασίζεται στο 
τυπικό ιστορικό και τα τυπικά ευρήματα στη 
φυσική εξέταση

• Κλινικός ορισμός: 

Εποχιακή ιογενής νόσος: πυρετό, ρινική 
καταρροή, ξηρό βήχα και ΑΔ

Διάσπαρτοι εισπνευστικοί ρόγχοι και σπάνια 
υψίσυχνος εκπνευστικός συριγμός.

• Παθοφυσιολογία: 

Οξεία φλεγμονή, οίδημα και νέκρωση των 
επιθηλιακών κυττάρων που επαλείφουν τα 
τελικά βρογχιόλια, αυξημένη παραγωγή 
βλέννης και διήθηση από μονοπύρηνα 
κύτταρα.

N Engl J Med 2016. 374;374:62-72



Κριτήρια παραπομπής στο Νοσοκομείο

• SaO2 <92%
• Ανεπαρκής πρόσληψη υγρών από το στόμα (50-75% του συνηθισμένου όγκου)
• Σοβαρή επίμονη ΑΔ (γογγυσμός, εισολκές, > 60 αναπνοές/ min)
• Άπνοια
• Παράγοντες κινδύνου για σοβαρή βρογχιολίτιδα
• Ηλικία<3 μηνών

• Συν- νοσηρότητες
• Προωρότητα (ΔΚ< 35 εβδομάδες)
• Αιμοδυναμικά σημαντική συγγενής καρδιοπάθεια
• ΒΠΔ
• Νευρομυϊκές παθήσεις
• Ανοσοανεπάρκεια







Κάθε σοβαρή έξαρση άσθματος 

μπορεί να οδηγήσει σε 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, 

που μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή

Οξεία ασθματική κρίση

B. Pardue Jones et al.. J Asthma, 2016; 53(6): 607–617.



Η «επιβάρυνση» της ασθματικής έξαρσης

• 60% των παιδιών με βρογχικό άσθμα παρουσιάζουν 
μία ή περισσότερες εξάρσεις κάθε χρόνο.

• Μέσο ετήσιο κόστος ανά παιδί  υπολογίζεται σε : 
€929.35 (95%CI, 809.65-1,061.11)

• Το 50% από αυτό αφορά τις επείγουσες επισκέψεις 

• Τα παιδιά με μη καλά ελεγχόμενο άσθμα έχουν 
υψηλότερο κόστος νοσηλείας (adjusted coefficients: 1.46 
[95%CI, 1.12-1.90] and 2.25 [95%CI, 1.56-3.24], respectively)

B. Pardue Jones et al.. J Asthma, 2016; 53(6): 607–617.
Akinbami LJ et al. NCHS Data Brief 2012;94:1–8. 
Ferreira de Magalhães MJ. et al. Pediatr Allergy Immunol. 2017 Aug 17.
Barnett SB et al. J Allergy Clin Immunol 2011;127:145–152.



Οξεία ασθματική κρίση : εκτίμηση της βαρύτητας

• Δυσχέρεια ομιλίας - ασθενές κλάμα

• Δυσχέρεια σίτισης

• Ταχύπνοια ( 50 βρέφος ,40 νήπιο ,30 παιδί )

• Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών (εισολκή
σφαγής,μεσοπλευρίων διαστημάτων )

• Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος



Σπιρομέτρηση : ( FEV1 η PEFR )

• Φυσιολογικά : 

FEV1 η PEFR > 80%

• Μέτρια  κρίση :

FEV1 η PEFR 50-75%

• Σοβαρή κρίση:

FEV1 η PEFR < 40%

• H FEV1 πιο αξιόπιστη . Η  PEFR πιο  « εύκολη» 
• Περιορισμός :   Μόνο για συνεργάσιμα παιδιά .



Αντιμετώπιση ασθματικής έξαρσης στο ιατρείο

Σαλβουταμόλη (Aerolin inh) εισπνοές με αεροθάλαμο
2-4 πατήματα, ανά 20-30  min, για 1-2 ώρες

Άμεση ανταπόκριση Ανταπόκριση 
δεν διατηρείται μετά 2 ώρες

Σαλβουταμόλη
2-4 πατήματα κάθε 3-4 ώρες

+

Σαλβουταμόλη Πρεδνιζολόνη po
2-4 πατήματα κάθε 3-4 ώρες 1-2 mg/kg για 3-5 ημέρες

(max δόση 60 mg/24ωρο)

Με την έγκαιρη χορήγηση πρεδνιζολόνης μπορεί να αναχαιτισθεί η εξέλιξη του    
παροξυσμού και να αποφευχθεί η εισαγωγή στο νοσοκομείο.



Πώς θα χορηγήσουμε τη Σαλβουταμόλη;



Holding chambers (spacers) versus nebulizers 
for beta-agonist
treatment of acute asthma (Review)

Σε 1897 παιδιά > 2 ετών, 

οι β-2 διεγέρτες μπορούν να χορηγηθούν εξίσου καλά 

με νεφελοποίηση ή με αεροθάλαμο 

στην έξαρση του άσθματος

που δεν είναι βαριά.

Cates CJ et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 13;9:CD000052.



Για ποιο λόγο αεροθάλαμο;

• Καλύτερη εναπόθεση στους μικρούς και μεσαίους 
βρόγχους

• Λιγότερη συστηματική απορρόφηση

• Μικρότερη δόση φαρμάκου



Ποσοστό εναπόθεσης στους πνεύμονες 
εισπνεόμενου Tc-99m DTPA σε 40 παιδιά 3-7 ετών 
που συνεργάζονται

Zar HJ, et al Arch Dis Child. 2000 Jun;82(6):495-8.
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Δόση σαλβουταμόλης

• 4 puffs x 100μg = 400 μg

• 1 amp x 5 mg = 5000 μg 



Το ποσοστό εναπόθεσης 
εισπνεομένου φαρμάκου στους πνεύμονες 
με τους νεότερης τεχνολογίας νεφελοποιητές

Hull J et al. Paediatric Respiratory Medicine 2015 :670-672
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Αντιμετώπιση ασθματικής έξαρσης 
στα επείγοντα ιατρεία Νοσοκομείου

Νεφελοποίηση (ροή Ο2 6-8lt)  με:

Σαλβουταμόλη, (Aerolin nebules) 
2,5mg < 5 ετών
5 mg > 5 ετών

+
Βρωμιούχο ιπρατρόπιο, (Atrovent UDV,)

125μg < 5ετών
250μg >5 ετών

Επανάληψη ανά 20-30 min, μέχρι να υπάρξει βελτίωση

Σαλβουτάμολη 300μg (3 πατήματα) Εισαγωγή στο Νοσοκομείο
ανά 4-6 ώρες, για 7 ημέρες

+
Πρεδνιζολόνη από του στόματος
1-2 mg/kg για 3-5 ημέρες
(max δόση 60 mg/24ωρο)

Βελτίωση σε 3 ώρες Μη ανταπόκριση



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΡΙΑΣ Ή ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ

1. Yγροποιημένο O2 σε ροή τέτοια ώστε να διατηρείται SaO2 >94-95%

2. Ενυδάτωση με iv υγρά με παράλληλη παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών 
(υποκαλιαιμία σε μεγάλες δόσεις βρογχοδιασταλτικών)

3. Σαλβουταμόλη (5mg >5 ετών, 2,5 mg < 5 ετών) 
μαζί με 

Βρωμιούχο ιπρατρόπιο (250 μg >5 ετών, 125 μg < 5 ετών) 
νεφελοποίηση μέ ροή οξυγόνου 6-8 lt. 

Επανάληψη ανά 20 - 30 λεπτά, μέχρις ότου υπάρξει βελτίωση 

4. Μεθυλπρεδνιζολόνη ενδοφλέβια σε δόση 2 mg/kg/ημέρα διαιρεμένη σε 1-2 δόσεις
(μέγιστη δόση 60 mg iv), (Solu-medrol fl)

Σε μη ανταπόκριση 

Αμινοφυλλίνη iv
δόση φόρτισης 5 mg/kg μέσα σε 20 min 
δόση συντήρησης: 0,9 mg/kg/ώρα με συνεχή έγχυση 
υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση 
(Σε ασθενείς που πήραν θεοφυλλίνη po το προηγούμενο 24ωρο η δόση φόρτισης παραλείπεται). 



Αζιθρομυκίνη στην έξαρση άσθματος 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη
300 παιδιά 1-5 ετών 

5 ημέρες αζιθρομυκίνη ή placebo

Mandhane JP et al. PLoS One. 2017 Aug 3;12(8):e0182411



Omalizumab-exacerbation

• 627 children 6-12 years with 

moderate severe asthma

• 52 wks administration

• 43% decrease of 

exacerbations

Lanier et al JACI 2009
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….για την ελάττωση των ασθματικών κρίσεων ….
πάντα      να   ελέγχουμε την τεχνική !!!



…Ευχαριστίες …..




