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… To βξέθνο, ελώ πξν ηεο ζεξαπείαο είρε 
ππξεηόλ ν νπνίνο έθζαλε ελίνηε ηνπο 39Ο, από 
ηεο ελάξμεωο ηεο ζεξαπείαο ζπαλίωο 
παξνπζηάδεη κεξηθά δέθαηα…
Αη αθηηλνγξαθίαη θαη ε ηνκνγξαθία δεηθλύνπλ 
βαζκαίνλ πεξηνξηζκόλ ηνπ ζπειαίνπ θαη ηάζηλ 
πξνο επνύιωζηλ.



GINA 2009
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Επιδθμιολογία ιογενών λοιμώξεων 
αναπνευςτικοφ ςτθν προςχολικι θλικία 

• Σφγχρονεσ μοριακζσ τεχνικζσ (PCR), ανίχνευςθ υπεφκυνων 

ιογενών παραγόντων ≥95%

• Κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

κινδφνου ιογενοφσ λοίμωξθσ  αναπνευςτικοφ ςε βρζφθ και 

νιπια τουσ χειμερινοφσ μινεσ

– παιδικόσ ςτακμόσ

– αρικμόσ των αδελφών

– περιοριςμζνοσ χρόνοσ ΜΘ 

– ζκκεςθ ςτο κάπνιςμα των γονζων 

– ζξω-οικιακι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

Bacharier LB. JACI 2012 130:287-96



Ιογενείσ λοιμώξεισ αναπνευςτικοφ και 
ςυριγμόσ

RSV

RV

Ιnfluenza V 
A, B

hMPV

ΗΒοV

EnteroV

Adenoviruses

Paramyxoviruses

Measles V

Orthomyxoviruses

Picornaviruses

Coronaviruses

Parvoviruses

Polyoma viruses 

KI, WU

ΡΙV1-4

http://microbewiki.kenyon.edu/images/6/6b/Parvo.jpg


Jansen RR. J Clin Microbiol 2011;2631-6

- Οξεία λοίμωξθ αναπνευςτικοφ
νοςθλευόμενα (Ν=141)

- Μάρτυρεσ (Ν=157): Απφρετα 
και αςυμπτωματικά τισ  
τελευταίεσ 7 θμζρεσ



Jansen RR. J Clin Microbiol 2011;2631-6



Ιογενείσ αιτιολογικοί παράγοντεσ 
ςε παιδιά με ςυριγμό

Jartti T. Emerg Infect Dis 2004;10:1095-101



Jartti T. Emerg Infect Dis 2004;10:1095-101

- Κόκκινο, RSV
- Mπλζ, RV
- Πράςινο, EnteroV
- Καφζ, hMPV

Ιογενείσ αιτιολογικοί παράγοντεσ 
ςε παιδιά με ςυριγμό

Οξφσ ςυριγμόσ
(οξεία βρογχιολίτιδα,
αςκματικόσ παροξυςμόσ)
ςε 293 νοςθλευόμενα 
παιδιά



≥1 ιοί ςε 235/253 
(93%) 

(A) 
Λοίμωξθ RV

(B) 
λοίμωξθ RSV

(C) 
ευαιςκθτοποίθςθ

(D) 
ευαιςκθτοποίθςθ
ςε αερο-
αλλεργιογόνα



Σειρά ιογενών λοιμώξεων με υποτροπιάηοντα 
επειςόδια ςυριγμοφ

Jarti et al. ERJ 2008;32:314-20

Ρινικζσ εκκρίςεισ, 285 βρζφθ ςε ↑ κίνδυνο ανάπτυξθσ άςκματοσ

hRVμελζτθ COAST
(Childhood Origins of 
ASThma) από τθ 
γζννθςθ για 12 μινεσ
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Τποτροπιάηουςεσ ιογενείσ λοιμώξεισ αναπνευςτικοφ

Παιδικόσ Στακμόσ 

• Σα παιδιά που παρακολουκοφν Π παρουςιάηουν 

αυξθμζνθ νοςθρότθτα από το αναπνευςτικό. 

• Ιδιαίτερθ επιβάρυνςθ υφίςτανται τα βρζφθ θλικίασ 6-35 

μθνών που δεν ζχουν μεγαλφτερα αδζλφια. 

• Αντίκετα, θ παρουςία μεγαλφτερου αδελφοφ ςτα νιπια 

3-6 ετών που παρακολουκοφν Π δρα προςτατευτικά.

Kamper-Jørgensen M et al Pediatrics 2006; 118:1439-46
Anderson LJ, et al. Pediatrics 1988; 82:300-8
Hurwitz ES, et al. Pediatrics 1991; 87:62-9





J Allergy Clin Immunol 2008; 122:500-6
Manchester Asthma and 
Allergy Study (MAAS) 

Η πρώιμθ ζκκεςθ 
ςε λοιμογόνουσ 
παράγοντεσ 
μπορεί να προάγει 
τθν ωρίμανςθ του 
ανοςιακοφ
ςυςτιματοσ του 
παιδιοφ. 
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Τποτροπιάηουςεσ ιογενείσ λοιμώξεισ αναπνευςτικοφ

Πρακτικά διαγνωςτικά ςθμεία 

Προςζγγιςθ βάςει ςχεδίου: ιςτορικό – κλινικι εξζταςθ

• Ξεχωριςτά, «αυτόνομα» επειςόδια ι για επίμονθ-χρόνια 
ςυμπτωματολογία; 

• Πόςο ςυχνά, πόςο διαρκοφν; 

• Σα μεςοδιαςτιματα είναι απολφτωσ αςυμπτωματικά;

• Σελικά μόνο βιχασ ι και ςυριγμόσ;

• Χαρακτθριςτικά βιχα: ξθρόσ/υγρόσ (παραγωγικόσ;), 
μονιρθσ/παροξυντικόσ, δονθτικόσ/μεταλλικόσ

Bacharier L. Allergy   et al. 2008;63:5-34
Brand P et al. Eur Respir J 2008;32:1096-106
Elphick et al. Arch Dis Child 2001;84:35-9
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Πρακτικά διαγνωςτικά ςθμεία 

Προςζγγιςθ βάςει ςχεδίου: ιςτορικό – κλινικι εξζταςθ

• Εκδιλωςθ βιχα ι ςυριγμοφ με τρζξιμο, γζλιο, κλάμα 

– Ενδεικτικι βρογχικισ υπεραπαντθτικότθτασ

• Παρουςία ατοπικισ δερματίτιδασ, τροφικισ αλλεργίασ, 
κετικοφ οικογενειακοφ ιςτορικοφ (γονείσ - αδζλφια)

• Αλλεργιολογικόσ ζλεγχοσ: Δ.Δ. ι RΑST χριςιμοσ, δεν 
αναηθτείται θ αιτία

• Ακτινογραφία κώρακα: χρονιότθτα (>4-6 εβδ), ατυπία, μθ 
ανταπόκριςθ ςτθν αγωγι

Bacharier L. Allergy et al. 2008;63:5-34
Brand P et al. Eur Respir J 2008;32:1096-106
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Διαγνωςτικά ερωτιματα 

• Ζχει κυςτικι ίνωςθ;

• Ζχει ειςρόφθςθ ξζνου ςώματοσ;

• Ζχει πρωτοπακι δυςκινθςία κροςςών

• Ζχει ανοςοανεπάρκεια;



Τποτροπιάηουςεσ ιογενείσ λοιμώξεισ αναπνευςτικοφ 

Χρόνιοσ υγρόσ βιχασ

κ/α ΒΑL: 
H. influenzae >105 cfu/ml,
S. pneumoniae >105 cfu/ml



• Θορυβώδθσ αναπνοι

ςυχνά χρθςιμοποιείται ο 
γενικόσ περιγραφικόσ 
όροσ «βράςιμο»

• Δφςπνοια

λαχάνιαςμα; 

• συριγμός (wheezing) 
αίτιο ενδοκωρακικό

• σιγμός (stridor)
αίτιο εξωκωρακικό

• κροταλισμός (rattling)
αίτιο εξωκωρακικό

• μυχθισμός (snuffling, 
snorting)
αίτιο εξωκωρακικό

Τποτροπιάηουςεσ ιογενείσ λοιμώξεισ αναπνευςτικοφ

Πρακτικά διαγνωςτικά ςθμεία 



Υποτροπιάηουςεσ λοιμώξεισ ι 
παιδικό άςκμα;

Ωσ παιδικό άςκμα μπορεί να χαρακτθρίηεται θ χρόνια 

πάκθςθ των αεραγωγών, θ οποία δθμιουργεί 

παροξυςμοφσ με εκδθλώςεισ αποφρακτικοφ τφπου 

(ςυριγμό, βιχα, δφςπνοια, κωρακικό ςυςφιγκτικό άλγοσ, 

ανταποκρίνεται ςτθν αντιαςκματικι αγωγι και 

υποτροπιάηει όταν διακόπτεται.

Papadopoulos NG et al. Allergy 2012; 67:976-97
Pedersen SE et al. Pediatr Pulmonol 2011; 46:1-17


