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ΤΙΤΛΟΙ = ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το βρογχικό άσθμα είναι νόσος γνωστή από τις απαρχές της Ιστορίας.  Η  
συχνότητά της συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, φαίνεται δε ότι  
οι λόγοι της αύξησης αυτής είναι πολλοί και ετερογενείς. 
 
Θεωρείται ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή έχει η αλλαγή του τρόπου  
ζωής που επιβάλλεται από την τεχνολογική εξέλιξη. 
 
Εξ' άλλου το βρογχικό άσθμα είναι η συχνότερη χρονία νόσος της παιδικής  
ηλικίας. 
 
Παρ' όλα αυτά οι μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για την κατάδειξη  
του προβλήματος είναι πολύ λίγες - πρακτικά "μετρούνται στα δάκτυλα  
της μιάς χειρός" - ενώ η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει μελετών από όλο  
τον κόσμο. 
 
Ο Νομός Ευρυτανίας αποτελεί ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις κλιματολογικές  
και περιβαλλοντικές συνθήκες.  Χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες  
και μεγάλο υψόμετρο.  Παραλλήλως η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ανύπαρκτη,  
έτσι ώστε έχει χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή ~Ενωση ως περιοχή 
αναφοράς  
μηδενικής ρύπανσης. 
 
Οι λόγοι αυτοί απετέλεσαν το έναυσμα για να γίνει η μελέτη αυτή η  
οποία μου ανατέθηκε από τον Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου  
Κρήτης κ. Νικόλαο Σιαφάκα.  Αισθάνομαι λοιπόν την υποχρέωση να τον  
ευχαριστήσω θερμά για την ανάθεση αυτή, για την συνεχή καθοδήγησή  
του, αλλά κυρίως για την ευαισθησία του να "υιοθετήσει" την αναγκαιότητα  
της εργασίας αυτής που αναφέρεται σε ένα πληθυσμό και μια περιοχή  
της χώρας μας με τόσα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που εκτείνονται από  
το φυσικό κάλλος μέχρι τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης. 
 
Η μελέτη έγινε με την συνεργασία του Εργαστηρίου Αναπνευστικής 
Λειτουργίας  



του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου υπό την ευθύνη του συναδέλφου κ. Γ.  
Βαρουχάκη.  Πολλά στοιχεία προσπορίσθηκα από την Διδακτορική Διατριβή  
του συναδέλφου κ. Ι. Λύχρου τον οποίον ευχαριστώ θερμώς, όπως επίσης  
θερμώς ευχαριστώ και τον επίκουρο Καθηγητή κ. Δ. Μπούρο για τις χρήσιμες  
υποδείξεις του.  Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στην πολύτιμη  
βοήθεια κατά τη διενέργεια των σπιρομετρήσεων του συναδέλφου κ. Βασίλη  
Ψυχογυιού ενώ για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σημαντικά  
βοήθησε ο φυσικός κ. Κοσμάς Παυλάκης. 
 
Πιστεύω ότι η μελέτη αυτή θα εμπλουτίσει την Ελληνική Βιβλιογραφία. 
 
Ηράκλειο Ιούνιος 1994 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1953 και μέχρι την ηλικία των 16 ετών έζησα  
στο Καρπενήσι 
 
Τα δύο τελευταία Γυμνασιακά μου χρόνια εφοίτησα στο Ε~ Γυμνάσιο Αρρένων  
Αθηνών απ' όπου και απεφοίτησα το 1971 με βαθμό Απολυτηρίου "Λίαν  
καλώς". 
 
Μετά από εξετάσεις εισήχθην στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  
το 1972 και απεφοίτησα τον Ιούνιο 1978 με βαθμό πτυχίου "Λίαν καλώς". 
 
Τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις εξεπλήρωσα σαν έφεδρος Ανθυπίατρος  
από τον Οκτώβριο 1978 μέχρι τον Αύγουστο 1981.  Για χρονικό διάστημα  
πλέον των 18 μηνών της στρατιωτικής μου θητείας (Ιανουάριος 1980 -  
Αύγουστος 1981) υπηρέτησα στη Β~ Παθολογική/Πνευμονολογική Κλινική  
του 401 Γ.Σ.Ν.Α. με Διευθυντή τον τότε Επίατρο Πνευμονολόγο Ιατρό  
κ. Μόσχο Μόσχο. 
 
Από τον Σεπτέμβριο 1981 μέχρι τον Μάρτιο 1983 ολοκλήρωσα την ειδίκευσή  
μου στην Παθολογία σαν άμισθος εσωτερικός βοηθός στην Παθολογική Κλινική  
του Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας "Η Αγία ~Ολγα" με Διευθυντή τον τότε Υφηγητή  
κ. Ιωάννη Πριόβολο. 
 
Τον Ιούλιο 1983 μετά από επιτυχείς εξετάσεις έλαβα τον τίτλο του Ειδικού  
Παθολόγου. 
 
Από τον Αύγουστο 1983 μέχρι τον Αύγουστο 1984 εξεπλήρωσα την υπηρεσία  
υπαίθρου σαν βοηθός Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Καρπενησίου με  
Διευθυντή τον Dr Δαμιανό Τσιλίκα. 
 
Παρέμεινα σαν βοηθός Παθολογικής Κλινικής στο ίδιο Νοσοκομείο μέχρι  
τον Δεκέμβριο 1985 οπότε και διορίστηκα Επιμελητής Β~ Παθολογικού  
Τμήματος στο Γ.Ν.Ν.Καρπενησίου. 
 
Τον Οκτώβριο 1987 κατέλαβα θέση Επιμελητού Α~ Παθολογικού Τμήματος  
στο ίδιο Νοσοκομείο, ενώ τον Φεβρουάριο 1992 θέση Διευθυντού την οποία  
και κατέχω μέχρι σήμερα. 
 
Από τον Απρίλιο 1987 μέχρι και σήμερα εκλέγομαι Πρόεδρος του Ιατρικού  
Συλλόγου Ευρυτανίας.  Με την ιδιότητά μου αυτή αλλά και σε συνεργασία  
με τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδος, την Ιατρική Εταιρεία Λαμίας και  
το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών, οργανώσαμε Επιστημονικές εκδηλώσεις  
στο Καρπενήσι και στη Λαμία.  Επίσης για θέματα ιατρικού και 
ιατροκοινωνικού  
περιεχομένου επραγματοποίησα ομιλίες και - ειδικά για το AIDS - ομιλίες  
ενημέρωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως μαθητές, σπουδαστές αλλά  



και το ευρύ κοινό. 
 
Κατά τη διετία 1989-1991 διετέλεσα Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής  
Επιτροπής του Γ.Ν.Ν.Καρπενησίου. 
 
Κατά την περίοδο 1990-1991 εδίδαξα μαθήματα Υγιεινής και Διατροφής  
σε εθελόντριες Αδελφές του Ε.Ε.Σ του περιφερειακού τμήματος Καρπενησίου. 
 
Είμαι μέλος της Ελληνικής Παθολογικής Εταιρείας, της Πνευμονολογικής  
Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης και ως  
εκ τούτου συμμετέχω ενεργά σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια  
που οργανώνονται από τις ως άνω εταιρείες και όχι μόνο. 
 
~Εχω συμμετάσχει στις εξής εργασίες: 
 
1.  Λοβός αζύγου φλεβός.<R> 
(Συχνότης επί 30.000 ακτινογραφιών θώρακος)<R> 
Μόσχος Μ., Παναγιωτόπουλος Π., Διέννης Δ., Βελισσάρης Π., Κατσής Ε.,  
Γιαλούρης Α., Καρατσίκης Δ.<R> 
"Η Σωτηρία"  Τόμος 2ος Τεύχος 1ο, 1980. 
 
2.  Δείκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης (Δ.Μ.Μ.) στην ηλικία του 
στρατευσίμου  
κατά τα έτη 1989-1991.<R> 
Μ. Μόσχος, Ι. Μέγας, Ε. Ζαχαριάδης, Δ. Καρατσίκης.<R> 
"Πνεύμων" (1992) 11-16. 
 
3.  Παραμορφωμένο Ραιβό οστεοαρθριτικό Γόνατο-Υψηλή οστεοτομία κνήμης  
με εφαρμογή εξωτερικής γωνιομετρικής οστεοσύνθεσης CH-N.<R> 
Κ. Καραϊνδρος, Θ. Μουσσάς, Ν. Χριστοδούλου, Α. Μουρατίδου, Β. 
Αθανασούλιας,  
Δ. Καρατσίκης.<R> 
Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και 
Τραυματολογίας  
και Ιταλικής Εταιρείας Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας.  Χαλκιδική  
4-7 Μαϊου 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το άσθμα είναι χρονία νόσος του αναπνευστικού συστήματος η οποία 
προσβάλλει  
όλες τις ηλικίες.  Κλινικώς εμφανίζεται με δύσπνοια, βήχα, συρίττουσα  
αναπνοή, βάρος στο θώρακα κ.λ.π.  Τα ενοχλήματα αυτά εμφανίζονται  
με διάφορους συνδυασμούς και εκδηλώνονται σε άλλοτε άλλο βαθμό.  Η  
βαρύτης της νόσου ποικίλλει ευρύτατα, είναι δε δυνατόν να αποβεί και  
θανατηφόρος. 



 
Υπάρχουν πολλά δεδομένα στις διάφορες χώρες που δείχνουν ότι η νοσηρότης  
και η θνητότης του άσθματος αυξάνουν αν και οι λόγοι δεν είναι επαρκώς  
αποσαφηνισμένοι. 
 
Και τούτο παρά την θεαματική πρόοδο που έχει συντελεσθεί τόσο στην  
κατανόηση των μηχανισμών όσο και στην θεραπεία της νόσου. 
 
Εξ' αιτίας των γεγονότων αυτών το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής  
κοινότητος είναι διαρκώς ζωηρότερο, αποτέλεσμα δε του ενδιαφέροντος  
αυτού είναι η σύσταση ομάδων ειδικών οι οποίες εκδίδουν οδηγίες για  
την μελέτη της νόσου από πλευράς διαγνωστικής και θεραπευτικής. 
 
Ο ρόλος της κληρονομικότητος δεν είναι εντελώς διευκρινισμένος, φαίνεται  
όμως να είναι υπαρκτός. 
 
~Ετσι η συχνότητα του άσθματος σε παιδιά που έχουν τους δύο γονείς  
ασθματικούς ανέρχεται στο 63%, ενώ στην περίπτωση που πάσχει ο ένας  
εκ των γονέων το ποσοστό φθάνει στο 20%.  Εξ άλλου σε παιδιά που δεν  
έχουν ασθματικό γονέα το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο, περί το 6.5%  
και ποικίλλει ευρύτατα κατά χώρες, περιοχές, φύλο και περιβάλλον. 
 
Επίσης μελέτες σε δίδυμα αδέλφια δείχνουν συχνότητα άσθματος 19% στα  
μονοωγενή και 4,8% στα διοωγενή. 
 
Το βρογχικό άσθμα εμφανίζεται στα αγόρια σε διπλάσια συχνότητα από  
τα κορίτσια.  Η διαφορά αυτή μειώνεται μετά το 15ο έτος της ηλικίας  
και ο λόγος δεν είναι γνωστός.  Πιθανόν να σχετίζεται με ανατομικές  
διαφορές στο αναπνευστικό σύστημα. 
 
      Ορισμός του άσθματος 
 
Λίγα νοσήματα στην ιστορία της ιατρικής έχουν τόσο προβληματικό ορισμό  
όσο το άσθμα.  Ο μέχρι σήμερα ορισμός που αναφέρεται στην απόφραξη  
των αεραγωγών και στην αναστρεψιμότητα καθώς και στην βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα  
ανεπαρκεί ως προς την κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης και πυροδότησης  
της ασθματικής κρίσης. 
 
Από παλιά ήταν γνωστό ότι το άσθμα συνοδεύεται από ηωσινοφιλία τόσο  
στο αίμα όσο και στα πτύελα. 
 
Εξ' άλλου η ιστολογική εικόνα των βρόγχων σε περιπτώσεις θανάτου από  
άσθμα περιείχε σαν χαρακτηριστικό εύρημα τη διάχυτη φλεγμονή.  Με  
τη χρήση του εύκαμπτου βρογχοσκοπίου και την εξέταση ιστολογικών 
δειγμάτων  
και του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) σε πάσχοντες από άσθμα,  
απεδείχθη ότι η φλεγμονή των αεραγωγών είναι βασικό χαρακτηριστικό  
στο άσθμα τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. 
 
Στην ανάπτυξη της φλεγμονώδους διαδικασίας συμμετέχουν πολλά είδη  
κυττάρων και παρεμβαίνουν πολλοί μεταβιβαστές και νευρικοί μηχανισμοί.  
Αν  
και δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος για να μετρηθεί το μέγεθος αυτής  
της φλεγμονής, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σ' αυτή και στο  
βαθμό απόφραξης και αναστρεψιμότητος των αεραγωγών όπως αυτή εκτιμάται  
με τις δοκιμασίες της αναπνευστικής λειτουργίας. 
 
~Ετσι λοιπόν, πέρα από την αναμφισβήτητη εικόνα της ποικίλουσας 
απόφραξης  



των αεραγωγών, την αναστρεψιμότητα και την βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα,  
ο ορισμός του άσθματος έχει εμπλουτισθεί σήμερα ώστε να περιλαμβάνει  
και την έννοια της φλεγμονής. 
 
Σύμφωνα με τις "Διεθνείς Θέσεις στη Διάγνωση και Θεραπεία του ~Ασθματος"  
(Consensus Report), έχει υιοθετηθεί ο παρακάτω ορισμός για το Βρογχικό  
~Ασθμα: 
 
"Το ~Ασθμα είναι χρονία φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών στην οποία  
συμμετέχουν πολλά είδη κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των μαστοκυττάρων  
και των ηωσινοφίλων. 
 
Σε προδιατεθειμένα άτομα αυτή η φλεγμονή προκαλεί συμπτώματα που 
οφείλονται  
συνήθως σε διάσπαρτη αλλά ποικίλουσα απόφραξη των αεραγωγών, που είναι  
συχνά αναστρέψιμη είτε αυτομάτως είτε κατόπιν θεραπείας, προκαλεί  
δε επίσης αύξηση της αντιδραστικότητας των αεραγωγών σε διάφορα 
ερεθίσματα"(94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@TITLOS = ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
@KEIMENO = Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μας 
χρησιμοποιήθηκε  
το στατιστικό πακέτο STAT GRAPHICS. 
 
@KEIMENO = Προβλεπόμενες τιμές χρησιμοποιήθηκαν αυτές της Ευρωπαϊκής  
Εταιρείας Φυσιολογίας της Αναπνοής (SEPCR νυν ERS) όπως αναφέρονται  
στον Zapletal και συν. (8). 
 
@KEIMENO = Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραμέτρων  
των αναπνευστικών λειτουργιών FEV<MV>1<D>, FVC, FEF<MV>25/75<D>, PEF,  
FEF<MV>75<D>, FEF<MV>50<D>, FEF<MV>25<D>, έχουν ταξινομηθεί κατά ηλικία  
(8-18 ετών), κατά ομάδα (σύνολο δείγματος - παθολογική - φυσιολογική)  
καθώς και κατά φύλο (αγόρια - κορίτσια), όπως φαίνεται στους πίνακες  
1-63. 
 
@KEIMENO = Φυσικά για αναλυτικούς λόγους υπάρχει και επιπλέον 
διαχωρισμός  
του δείγματος κατά φύλο και κατά ηλικία που όμως, ενώ δίνει σημαντικές  
πληροφορίες για την συμπεριφορά του δείγματος σε αναλυτικό επίπεδο,  
μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος αφού τα επί μέρους αποτελέσματα δεν  
διαφέρουν σημαντικά από τα γενικά μεγέθη των παραμέτρων του πειράματος. 
 
@KEIMENO = Στη Στατιστική υπάρχουν πολλοί τρόποι να ελεγχθούν τα 
αποτελέσματα  
που προέκυψαν από υπολογισμούς ως προς την αξιοπιστία τους.  ~Ενας  
από αυτούς είναι η χρήση Διαστημάτων Εμπιστοσύνης. 
 
@KEIMENO = Στη μελέτη που διεξάγεται, εκτιμάται ότι έχει μεγάλη σημασία  
να υπολογιστεί ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την μεταβολή των 
αναπνευστικών  
παραμέτρων μετά και πρίν τη βρογχοδιαστολή, αφού το ύψος της μεταβολής  
αυτής οριοθετεί την διάκριση ανάμεσα στην παθολογική και στην 
φυσιολογική  
ομάδα. 
 
@KEIMENO = Για την κατασκευή ενός Διαστήματος Εμπιστοσύνης πρέπει  
να ληφθούν υπόψη τα εξής τρία καίρια στοιχεία: 
 
@KEIMENO = i)  Το στατιστικό μέγεθος για το οποίο θα υπολογιστεί το  
Διάστημα Εμπιστοσύνης. 
 
ii)  Η κατανομή που ακολουθεί το δείγμα. 
 
@KEIMENO = iii)  Το επίπεδο σημαντικότητας για το οποίο θα υπολογιστεί  
το Διάστημα Εμπιστοσύνης. 
 
@KEIMENO = Στη συγκεκριμένη μελέτη: 
 
@KEIMENO = i)  Το στατιστικό μέγεθος για το οποίο θα υπολογιστεί το  
Διάστημα Εμπιστοσύνης, είναι η διαφορά της μέσης τιμής για κάθε μία  
από τις αναπνευστικές παραμέτρους, μετά και πρίν από την βρογχοδιαστολή. 
 
@KEIMENO = ii)  Η κατανομή που θα χρησιμοποιηθεί είναι η κατανομή  
Student και αυτό γιατί είναι περισσότερο αξιόπιστη όταν πρόκειται  
να υπολογισθούν μεγέθη που διαφέρουν σημαντικά κατά τάξη μεγέθους.  
(Φυσιολογική ομάδα: 92.6% του συνόλου, παθολογική ομάδα: 7.4% του  
συνόλου) 



 
@KEIMENO = iii)  Το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0.005 
 
@KEIMENO = Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος με τον οποίο θα υπολογιστεί το  
Διάστημα Εμπιστοσύνης για την διαφορά της μέσης τιμής μιάς αναπνευστικής  
παραμέτρου μετά και πριν από την βρογχοδιαστολή είναι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@KEIMENO = a=  το επίπεδο σημαντικότητας 
 
@KEIMENO = x=  η μέση τιμή της αναπνευστικής παραμέτρου μετά την 
βρογχοδιαστολή 
 
@KEIMENO = Ψ=  η μέση τιμή της αναπνευστικής παραμέτρου πριν την 
βρογχοδιαστολή 
 
@KEIMENO = n<MV>1<D>=  ο πληθικός αριθμός της ομάδας (σύνολο - 
παθολογική  
- φυσιολογική) 
 
@KEIMENO = n<MV>2<D>=  ο πληθικός αριθμός της ομάδας (σύνολο - 
παθολογική  
- φυσιολογική) 
 
@KEIMENO = tn<MV>1<D>+n<MV>2<D>-2,a =   ο αντίστοιχος συνετελεστής  
της κατανομής Student 
 
s<MV>1<D>=   η δειγματική απόκλιση για το δείγμα n1 
 
@KEIMENO = s<MV>2<D>=   η δειγματική απόκλιση για το δείγμα n2 
 
Με απλούστερα λόγια, τα παραπάνω σημαίνουν ότι αναζητείται το διάστημα  
τιμών μέσα στο οποίο βρίσκεται η διαφορά των μέσων τιμών μιάς 
αναπνευστικής  
παραμέτρου μετά και πριν την βρογχοδιαστολή με πιθανότητα 0.995. 
 
 
 
 
@TITLOS = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Από τα κριτήρια που ετέθησαν στη μέθοδο που εφαρμόστηκε, δηλαδή: 
 
@KEIMENO = 1.  Θετικές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.<R> 
2.  Κλινική εικόνα συμβατή με βρογχικό άσθμα.<R> 
3.  Θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής 
 
@KEIMENO = ξεχώρισαν 46 παιδιά από τα 622, δηλαδή ποσοστό 7.4%, τα  
οποία εντάχθηκαν στην ομάδα που χαρακτηρίστηκε ως ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ.  Τα  
υπόλοιπα 576 παιδιά δηλαδή ποσοστό 92.6% κατατάχτηκαν στην ομάδα που  
χαρακτηρίστηκε ως ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (διάγραμμα 1Α).  Από τα 46 παιδιά της  



παθολογικής ομάδος τα 20 ήσαν αγόρια (ποσοστό 43,5%) και τα 26 κορίτσια  
(ποσοστό 56,5%) (διάγραμμα 1Γ).  Μετά από τον διαχωρισμό αυτό ελήφθησαν  
οι τιμές του λειτουργικού ελέγχου και ακριβέστερα οι παράμετροι FVC,  
FEV<MV>1<D>, PEF, FEF<MV>25-75<D>, FEF<MV>75<D>, FEF<MV>50<D> 
FEF<MV>25<D>  
και επακολούθησε σύγκριση των τιμών των δύο ομάδων.  Τα αποτελέσματα  
της κατάταξης των λεπτομερών μετρήσεων καθώς και των συγκρίσεων 
φαίνονται  
στους πίνακες (1-63) και τα διαγράμματα που ακολουθούν.  Επίσης 
απεικονίζονται  
οι κατανομές κατά φύλο, ηλικία και τα σωματομετρικά στοιχεία. 
 
@KEIMENO = Η σύγκριση των μέσων τιμών των παραμέτρων με την τυπική  
τους απόκλιση, δείχνει ότι οι μετρήσεις βρίσκονται σε ικανοποιητικό  
επίπεδο από άποψη ποιότητας.  Αν συγκριθούν μάλιστα με τις αντίστοιχες  
αναμενόμενες που προέρχονται από την βιβλιογραφία δείχνουν ένα αξιόπιστο  
επίπεδο μετρήσεων. 
 
@KEIMENO = Τα ευρήματά μας όπως φαίνονται στους πίνακες 1-63 αναλύθηκαν  
με την προαναφερθείσα μεθοδολογία και μας δίνουν τα εξής στατιστικά  
αποτελέσματα: 
 
@KEIMENO = 1.  Για την παράμετρο FEF<MV>25/75<D> και στο σύνολο του  
δείγματος διάστημα εμπιστοσύνης (0.06 , 0.3)  που σημαίνει ότι με  
πιθανότητα 0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου 
FEF<MV>25/75<D>,  
μετά και πριν την βρογχοδιαστολή στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται  
από 5.9 - 8.3%. 
 
@KEIMENO = 2.  Για την παράμετρο FEF<MV>25/75<D>  και στην παθολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0.21 , 1.57)  που σημαίνει ότι με 
πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>25/75<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στην παθολογική ομάδα κυμαίνεται από 7.4  
- 54.6%. 
 
@KEIMENO = 3.  Για την παράμετρο FEF<MV>25/75<D> και στην φυσιολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0, 0.24)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>25/75<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στη φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από 0  
- 6.7%. 
 
@KEIMENO = 4.  Για την παράμετρο FVC και στο σύνολο του δείγματος  
διάστημα εμπιστοσύνης (0, 0.21) που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995  
η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FVC, μετά και πριν την 
βρογχοδιαστολή  
στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από 0 - 6.8%. 
 
@KEIMENO = 5.  Για την παράμετρο FVC και την παθολογική ομάδα διάστημα  
εμπιστοσύνης (0, 0.57)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995 η διαφορά  
της μέσης τιμής της παραμέτρου FVC, μετά και πριν την βρογχοδιαστολή  
στην παθολογική ομάδα κυμαίνεται από 0 - 19%. 
 
@KEIMENO = 6.  Για την παράμετρο FVC και την φυσιολογική ομάδα διάστημα  
εμπιστοσύνης (0, 0.22)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995 η διαφορά  
της μέσης τιμής της παραμέτρου FVC, μετά και πριν την βρογχοδιαστολή  
στη φυσιολογική ομάδα, κυμαίνεται από 0 - 7%.  
 
@KEIMENO = 7.  Για την παράμετρο PEF και στο σύνολο του δείγματος  
διάστημα εμπιστοσύνης (0, 0.45)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995  



η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου PEF, μετά και πριν την 
βρογχοδιαστολή  
στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από 0.97 - 7.22%. 
 
@KEIMENO = 8.  Για την παράμετρο PEF και στην παθολογική ομάδα διάστημα  
εμπιστοσύνης (0 , 1.69)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995 η διαφορά  
της μέσης τιμής της παραμέτρου PEF, μετά και πριν την βρογχοδιαστολή  
στην  
παθολογική ομάδα κυμαίνεται από 0 - 31,8%. 
 
@KEIMENO = 9.  Για την παράμετρο PEF και στην φυσιολογική ομάδα διάστημα  
εμπιστοσύνης (0, 0.42)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995 η διαφορά  
της μέσης τιμής της παραμέτρου PEF, μετά και πριν την βρογχοδιαστολή  
στην φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από 0 - 6.7%. 
 
@KEIMENO = 10.  Για την παράμετρο FEV<MV>1<D> και στο σύνολο του 
δείγματος  
διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.67)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα 0.995  
η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEV<MV>1<D>, μετά και πριν  
την βρογχοδιαστολή στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από 0 - 6.4%. 
 
@KEIMENO = 11.  Για την παράμετρο FEV<MV>1<D> και στην παθολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.67)  που σημαίνει  ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEV<MV>1<D>, μετά και  
πριν την βρογχοδιαστολή  στην παθολογική ομάδα κυμαίνεται από 0 -  
25,8%. 
 
@KEIMENO = 12.  Για την παράμετρο FEV<MV>1<D> και στην φυσιολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.17)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEV<MV>1<D>, μετά και  
πριν την βρογχοδιαστολή στην φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από 0 -  
5.9%. 
 
@KEIMENO = 13.  Για την παράμετρο FEF<MV>75<D> και στο σύνολο του  
δείγματος διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.35)  που σημαίνει ότι με 
πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>75<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από  
2.7 - 6.5%. 
 
@KEIMENO = 14.  Για την παράμετρο FEF<MV>75<D> και στην παθολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 1.56)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της αναπνευστικής παραμέτρου 
FEF<MV>75<D>,  
μετά και πριν την βρογχοδιαστολή στην παθολογική ομάδα κυμαίνεται  
από 0 - 32,4%. 
 
@KEIMENO = 15.  Για την παράμετρο FEF<MV>75<D> και στην φυσιολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.32) που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>75<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στη φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από 0  
- 5.9%. 
 
@KEIMENO = 16.  Για την παράμετρο FEF<MV>50<D> και στο συνολο του  
δείγματος διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 3.4)  που σημαίνει  ότι με 
πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>50<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από  
0 - 8.5%. 
 



@KEIMENO = 17.  Για την παράμετρο FEF<MV>50<D> και στην παθολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0, 1.58)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>50<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στην παθολογική ομάδα κυμαίνεται από 0  
- 46%. 
 
@KEIMENO = 18.  Για την παράμετρο FEF<MV>50<D> και στην φυσιολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.3)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>50<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στην φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από  
0 - 7.35%. 
 
@KEIMENO = 19.  Για την παράμετρο FEF<MV>25<D> και στο σύνολο του  
δείγματος διάστημα εμπιστοσύνης (0 , 0.2)  που σημαίνει ότι με 
πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>25<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στο σύνολο του δείγματος κυμαίνεται από  
0 - 9.15%. 
 
@KEIMENO = 20.  Για την παράμετρο FEF<MV>25<D> και στην παθολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0, 1)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>25<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στην παθολογική ομαδα κυμαίνεται από 0  
- 56.25%. 
 
@KEIMENO = 21.  Για την παράμετρο FEF<MV>25<D> και στην φυσιολογική  
ομάδα διάστημα εμπιστοσύνης (0, 0.17)  που σημαίνει ότι με πιθανότητα  
0.995 η διαφορά της μέσης τιμής της παραμέτρου FEF<MV>25<D>, μετά  
και πριν την βρογχοδιαστολή στην φυσιολογική ομάδα κυμαίνεται από  
0 - 7.83%. 
 
@KEIMENO = Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχει σαφής εκτιμητική  
διαφορά για το ίδιο επίπεδο σημαντικότητας ανάμεσα στην παθολογική  
και στην φυσιολογική ομάδα, επομένως ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να  
κριθεί επιτυχημένος.  
 
 
 
 
 
 
 
@TITLOS = ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
@KEIMENO = Η διερεύνηση της επίπτωσης του άσθματος στον γενικό πληθυσμό  
της χώρας μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την  
εκτέλεση μιάς Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νόσου. 
 
@KEIMENO = Η τακτική αυτή έχει ακολουθηθεί απ' όλες τις προηγμένες  
ιατρικά κοινωνίες για όλα τα χρόνια νοσήματα, τελευταία δε το άσθμα  
αντιμετωπίζεται με αυτό το σκεπτικό τόσο στην Ευρώπη όσο και στην  
Αμερική.  Εντελώς πρόσφατο αποτέλεσμα τέτοιας εργασίας είναι οι 
"Διεθνείς  
Θέσεις Κοινής Αποδοχής στη Διάγνωση και Θεραπεία του ~Ασθματος 
(International  
Consencus Report on Diagnosis and Managment of Asthma) που εκδόθηκε  
από το Υπουργείο Υγείας των Η.Π.Α. και είναι προϊόν Ευρωπαϊκής και  
Αμερικανικής συνεργασίας (94). 
 
@KEIMENO = Η νόσος του άσθματος έχει αναμφισβήτητα υψηλό κοινωνικό  



και οικονομικό κόστος.  Για να αντιμετωπισθεί σε Εθνικό επίπεδο πρέπει  
να σχεδιασθεί μια Εθνική Στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους και  
καθορισμένα βήματα. 
 
@KEIMENO = Προϋπόθεση για τον σχεδιασμό μιάς τέτοιας στρατηγικής είναι  
η ανίχνευση της νόσου και η καταγραφή της επίπτωσής της στον γενικό  
πληθυσμό. 
 
@KEIMENO = Ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμός είναι τα παιδιά και είναι 
αυτονόητο  
ότι η ευαισθησία της κοινωνίας είναι αυξημένη προκειμένου για τον  
παιδικό πληθυσμό.  Οι λόγοι αυτοί μας ώθησαν να μελετήσουμε τον 
επιπολασμό  
της νόσου στον παιδικό πληθυσμό του Καρπενησίου.  Επιλέξαμε  την περιοχή  
αυτή για πολλούς λόγους οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής: 
 
@KEIMENO = 1.  Ο Νομός Ευρυτανίας είναι από τους πιο απομονωμένους  
της χώρας, με δύσκολη πρόσβαση και πολλά προβλήματα παροχής υπηρεσιών. 
 
@KEIMENO = 2.  Η πόλη του Καρπενησίου είναι χαρακτηρισμένη σε Ευρωπαϊκό  
επίπεδο ως πόλη με μηδενική ατμοσφαιρική ρύπανση.   
 
@KEIMENO = Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να έχουμε έναν πληθυσμό  
ο οποίος εμφανίζει μερικά χαρακτηριστικά:  Κλειστή κοινωνία, στενές  
σχέσεις, μικρές αποστάσεις και καμμιά επίδραση ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
στην αναπνευστική λειτουργία. 
 
@KEIMENO = Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά επιδιώκεται η ανίχνευση της  
νόσου σε τέτοιες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες είναι καλά σημεία 
αναφοράς,  
είναι σχετικά εύκολη η διαχρονική παρακολούθηση και υπάρχει δυνατότητα  
σύγκρισης με άλλες ομάδες πληθυσμού οι οποίες έχουν τα ίδια ή 
διαφορετικά  
χαρακτηριστικά (55, 64, 75). 
 
@KEIMENO = Οι επιδημιολογικές μελέτες του άσθματος εμφανίζουν πολλές  
δυσκολίες και γεννούν πολλούς προβληματισμούς. 
 
@KEIMENO = Οι δυσκολίες ξεκινούν από αυτόν καθ' εαυτόν τον ορισμό  
του άσθματος ο οποίος και πολλές φορές έχει διατυπωθεί και μεγάλο  
αριθμό εννοιολογικών παραδοχών περιλαμβάνει. 
 
@KEIMENO = ~Ετσι η ταυτοποίηση του άσθματος στις επιδημιολογικές μελέτες  
είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχολιασθεί αρκετά και έχει 
αντιμετωπισθεί  
με διαφορετικούς τρόπους από τους διάφορους ερευνητές (52, 53, 55,  
89). 
 
@KEIMENO = Επιλέξαμε την μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, της  
κλινικής εξέτασης και του ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας με  
καμπύλη ροής/όγκου πριν και μετά την δοκιμασία βρογχοδιαστολής. 
 
@KEIMENO = Στην Ελληνική μέχρι σήμερα βιβλιογραφία οι στατιστικές  
μελέτες είναι ελάχιστες και η μεθοδολογία τους ποικίλλει.  Ο δικός  
μας τρόπος προσπέλασης του προβλήματος εφαρμόζεται πρώτη φορά σε 
Ελληνική  
επιδημιολογική μελέτη.  Τούτο διότι, πέραν του ερωτηματολογίου 
προχωρήσαμε  
σε κλινικό και λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής όλων των παιδιών του  



δείγματος και όχι μόνον εκείνων που είχαν θετικές απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο.  Ο  
συγκεκριμένος έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, δηλαδή η καμπύλη  
ροής/όγκου και η δοκιμασία βρογχοδιαστολής, επίσης εφαρμόζονται για  
πρώτη φορά σε Ελληνική επιδημιολογική μελέτη.  Επισημαίνουμε το γεγονός  
ότι η καμπύλη ροής/όγκου είναι η πλέον αποδεκτή μέθοδος για τον έλεγχο  
ρουτίνας του αναπνευστικού συστήματος και ιδιαίτερα των μηχανικών  
ιδιοτήτων του.  Το σχήμα της παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη  
λειτουργία των αεραγωγών κατά επίπεδα.  ~Ετσι μπορούμε να έχουμε 
πληροφορίες  
για την λειτουργία των μεγάλων αεραγωγών, τόσο από το εισπνευστικό  
όσο και από το εκπνευστικό σκέλος της καμπύλης.  Τονίζουμε εδώ ότι  
όταν εκπνευσθεί το 25% της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητος (FVC),  
οι δυνάμεις που επηρεάζουν περαιτέρω τη ροή των αεραγωγών δεν εξαρτώνται  
από τη βούληση αλλά από τις αντιστάσεις των αεραγωγών κυρίως.  Συνεπώς  
η αξιολόγηση της λειτουργίας των μικρών και μέσων αεραγωγών γίνεται  
στην εργασία μας με αντικειμενικά κριτήρια και δεν επηρεάζεται από  
τη βούληση του εξεταζομένου.  Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο  
επιλέξαμε την αξιολόγηση της δοκιμασίας βρογχοδιαστολής στο επίπεδο  
των μικρών και μέσων αεραγωγών, των οποίων η λειτουργία, ως γνωστόν,  
αντικατοπτρίζεται από την τιμή της παραμέτρου FEF<MV>25-75<D> πράγμα  
που είναι διεθνώς παραδεκτό (6, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 21). 
 
@KEIMENO = Ο τρόπος αυτός μας επέτρεψε να διαχωρίσουμε τα παιδιά σε  
παθολογικά και μη, με βάση και το ιστορικό και την κλινική εξέταση  
και τις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων, μέθοδος που ελαχιστοποιεί  
το εξαγόμενο ποσοστό των πασχόντων. 
 
@KEIMENO = Χαρακτηρίσαμε ως θετική τη δοκιμασία βρογχοδιαστολής στην  
περίπτωση που είχαμε μεταβολή της Μεγίστης Μεσοεκπνευστικής Ροής 
(FEF<MV>25-75<D>)  
κατά 30% μετά από την χορήγηση αερολύματος σαλβουταμόλης. 
 
@KEIMENO = Επίσης είναι πιο χρήσιμη από τον δυναμικά εκπνεόμενο όγκο  
του πρώτου δευτερολέπτου (FEV<MV>1<D>) στον δικό μας πληθυσμό, δεδομένου  
ότι κανένα παιδί δεν βρισκόταν σε ασθματική κρίση. 
 
@KEIMENO = Στο δικό μας πληθυσμό επί συνόλου 622 παιδιών είχαμε 341  
αγόρια (ποσοστό 54,8%) και 281 κορίτσια (ποσοστό 45,2%).  Η φυσιολογική  
ομάδα περιελάμβανε 576 παιδιά ήτοι 321 αγόρια (ποσοστό 55,7%) και  
255 κορίτσια (ποσοστό 44,3%), ενώ η παθολογική ομάδα 46 παιδιά εκ  
των οποίων 20 αγόρια (ποσοστό 43,5%) και 26 κορίτσια (ποσοστό 56,5%).  
Παρατηρούμε  
ότι όπως προκύπτει από το διάγραμμα 2, η ευρεθείσα τιμή της FEV<MV>1<D>  
σε όλες τις ηλικίες είναι αισθητά μεγαλύτερη στο σύνολο του πληθυσμού  
από την αναμενομένη, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.  Το ίδιο  
συμβαίνει και με τη δυναμική ζωτική χωρητικότητα (FVC) (διάγραμμα  
3).  Οι ευρεθείσες ροές των αεραγωγών στο επίπεδο του 75% της FVC  
(FEF<MV>75<D>), στο επίπεδο του 50% της FVC (FEF<MV>50<D>) και στο  
επίπεδο του 25% της FVC (FEF<MV>25<D>) όπως προκύπτει από τα διαγράμματα  
5, 6, 7, είναι υψηλότερες των αναμενομένων.  Αξιοσημείωτο είναι ότι  
η διαφορά αυτή παύει να υφίσταται στις ηλικίες 16, 17 και 18 ετών  
όσον αφορά τα αγόρια (διαγράμματα 12,13,14) και αντιστρέφεται όσον  
αφορά τα κορίτσια (διαγράμματα 19,20,21), κυρίως στο επίπεδο των μέσων  
και μικρών αεραγωγών (FEF<MV>50<D> και FEF<MV>25<D>).  Το φαινόμενο  
αυτό ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα ανατομικών μεταβολών του βρογχικού  
δένδρου με την εφηβεία, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα  
του παθητικού καπνίσματος.  Σημειώνουμε εδώ ότι αναμενόμενες τιμές  
για την μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή (FEF<MV>25-75<D>) δεν υπάρχουν  
στο σύστημα EKGS το οποίο χρησιμοποιούμε στην εργασία μας και το οποίο  



είναι καθιερωμένο από την Ευρωπαϊκή ~Ενωση.  Βεβαίως υπάρχουν μερικές  
μελέτες που προτείνουν αναμενόμενη τιμή για την παράμετρο αυτή, πλην  
όμως ο αριθμός των μελετών αυτών δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει  
την εισαγωγή τους στο σύστημα.  Για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήσαμε  
αναμενόμενες τιμές στη FEF<MV>25-75,<D> πράγμα άλλωστε που δεν μας  
ενδιαφέρει.  Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεταβολή της παραμέτρου  
αυτής μετά τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου. 
 
@KEIMENO = Το γεγονός ότι οι ροές των αεραγωγών στους Ελληνόπαιδες  
είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες έχει αναφερθεί από τον Τσανάκα  
και συν. (115), ο οποίος μετρώντας την PEF σε Ελληνικό παιδικό πληθυσμό  
με ροόμετρο Mini Wright τη βρήκε σημαντικά υψηλότερη από την τιμή  
αναφοράς.  Οι δικές μας μετρήσεις επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή  
και διευρύνουν το θέμα, δεδομένου ότι το εύρημα αυτό παρατηρείται  
και σε άλλες παραμέτρους.  Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό  
δεν είναι γνωστοί, πλην όμως το γεγονός εγείρει ένα πολύ σοβαρό θέμα,  
την ανάγκη δηλαδή να καταγραφούν οι αναμενόμενες τιμές της αναπνευστικής  
λειτουργίας στον Ελληνικό πληθυσμό ώστε οι συγκρίσεις να γίνονται  
με τιμές αναφοράς δικές μας.  Το ζήτημα αυτό έχει σχολιασθεί από την  
Ελληνική βιβλιογραφία (113, 114) ενώ επίσης έχουν γίνει μερικές 
αξιόπιστες  
μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση (112).  Ενδελεχέστερη από αυτές είναι  
του Λύχρου (6) ο οποίος εμελέτησε τη λειτουργία των μικρών αεραγωγών  
σε φυσιολογικά παιδιά και παρήγαγε εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης  
για τις αναμενόμενες τιμές. 
 
@KEIMENO = Τα ευρήματα του ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας των  
δύο ομάδων του πληθυσμού μας είναι συμβατά  με την υποκείμενη κατάσταση  
του αναπνευστικού συστήματος στις ομάδες αυτές.  Η χορήγηση 
σαλβουταμόλης  
σε εισπνοές προκαλεί μεταβολή των διαφόρων παραμέτρων, αναλόγως με  
την υποκείμενη κατάσταση του βρογχικού δένδρου.  ~Ετσι, η FEV<MV>1<D>  
όπως φαίνεται στα διαγράμματα 22 και 29 αυξάνει πολύ περισσότερο στην  
ομάδα των παθολογικών παιδιών απ' ότι στη φυσιολογική ομάδα.  Αυτό  
βεβαίως είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα παιδιά της παθολογικής  
ομάδας πάσχουν από άσθμα και η χορήγηση σαλβουταμόλης προκαλεί άμεση  
βρογχοδιαστολή.  Η αύξηση της FEV<MV>1<D> εφ' όσον υπερβαίνει το 15%  
τεκμηριώνει την παρουσία άσθματος.  Στην ομάδα των παθολογικών παιδιών  
που μελετήσαμε, η αύξηση της FEV<MV>1<D> ποικίλλει από 8 - 13%.  Το  
ποσοστό αυτό της μεταβολής είναι σημαντικό και θέτει σαφώς την υπόνοια  
ότι η ομάδα αυτή πάσχει από άσθμα παρ' ότι η μεταβολή δεν υπερβαίνει  
το 15%.  Αυτό όμως συμβαίνει διότι κανένα από τα παιδιά που εξετάσαμε  
δεν ήταν σε κρίση.  Η ίδια αυτή ομάδα του πληθυσμού παρουσιάζει σαφώς  
θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής για την παράμετρο FEF<MV>25-75<D>,  
δηλαδή αύξηση πλέον του 30%, όπως φαίνεται στα διαγράμματα 24 και  
31.  Η παράμετρος PEF (αιχμή εκπνευστικής ροής) μεταβάλλεται κατά  
ποικίλο τρόπο.  Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στις ηλικίες των  
8 ετών, μειώνεται μέχρι τα 12 και εν συνεχεία αυξάνεται από τα 15  
σταδιακά (διάγραμμα 25).  Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να συνδέεται  
με τη φυσική πορεία του εξωγενούς άσθματος, στην οποία οι ηλικίες  
8, 12 και 15 ετών έχουν σημασία, γιατί σ' αυτές ακριβώς τις ηλικίες,  
εμφανίζονται μεταβολές στη συχνότητα των κρίσεων και στη βαρύτητά  
τους.  Εν πάσει περιπτώσει το γεγονός αυτό καταγράφεται και χρειάζεται  
περαιτέρω επιβεβαίωση. 
 
@KEIMENO = Επίσης στα διαγράμματα 8 έως και 14 παρατηρείται ότι οι  
ευρεθείσες τιμές σε όλες τις παραμέτρους είναι σημαντικά υψηλότερες  
των αναμενομένων όσον αφορά την παθολογική ομάδα των αγοριών ηλικίας  
12 ετών.  Το φαινόμενο ερμηνεύεται από το ότι στην ηλικία των 12 ετών  



έχουμε ένα μόνο παθολογικό αγόρι - όπως φαίνεται και από τους 
αντίστοιχους  
πίνακες - και συνεπώς δεν αξιολογείται στατιστικώς. 
 
@KEIMENO = Εν τέλει, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 36 η μεγίστη 
μεσοεκπνευστική  
ροή (FEF<MV>25-75<D>) της ομάδας των παθολογικών παιδιών εμφανίζει  
στατιστικώς σημαντική μεταβολή (P<<0.005).  Παρατηρείται επίσης ότι  
η αύξηση της ροής στα διάφορα επίπεδα των αεραγωγών βαίνει κατά ανιούσα  
φορά, όπως ακριβώς αναμένεται.  Δηλαδή, η αύξηση της FEF<MV>75<D>  
είναι περίπου 15%, της FEF<MV>50<D> 25% και της FEF<MV>25<D> πλησιάζει  
το 40% στην ομάδα των παθολογικών παιδιών.  Τα ευρήματα αυτά αφορούν  
το σύνολο του δείγματος (διάγραμμα 36), τα αγόρια (διάγραμμα 37) και  
τα κορίτσια (διάγραμμα 38). 
 
@KEIMENO = ~Ενα συνολικό πλάνο των μεταβολών των αναπνευστικών 
παραμέτρων  
που εξετάσαμε, τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και στις δύο ομάδες  
(φυσιολογική - παθολογική) παρουσιάζεται στο διάγραμμα 39.  Εδώ έχουμε  
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αφ' ενός μεν τις εκατοστιαίες 
μεταβολές  
για κάθε μιά παράμετρο ξεχωριστά της φυσιολογικής ομάδας, της 
παθολογικής  
ομάδας και του συνόλου του δείγματος πριν και μετά τη βρογχοδιαστολή,  
αφ' ετέρου δε τη σύγκριση των μεταβολών αυτών μεταξύ όλων των 
παραμέτρων.  Τέλος,  
στο τελευταίο διάγραμμα (40) απεικονίζονται οι εκατοστιαίες μεταβολές  
των αναπνευστικών παραμέτρων μόνο της παθολογικής ομάδας, πριν και  
μετά τη βρογχοδιαστολή, καθώς και η σύγκριση των μεταβολών αυτών μεταξύ  
τους.   Στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται πλήρως το αποτέλεσμα της έρευνάς  
μας, αποδεικνύεται η παρουσία άσθματος στην παθολογική ομάδα των 46  
παιδιών καθ' ότι παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών των 
παραμέτρων  
FEF<MV>25-75<D>, FEF<MV>25<D> και FEF<MV>50<D> που αφορούν λειτουργία  
μικρού και μέσου μεγέθους αεραγωγών μετά τη βρογχοδιαστολή και που  
- όπως αναφέραμε - είναι ανεξάρτητη από την προσπάθεια που καταβάλλεται. 
 
@KEIMENO = Συνεπώς έχουμε επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουμε ότι  
ο επιπολασμός του βρογχικού άσθματος στο Καρπενήσι είναι 7,4% στις  
ηλικίες 8-18 ετών.  Το ποσοστό αυτό φαίνεται να είναι κοντά στην 
Ελληνική  
πραγματικότητα συγκρινόμενο με την μοναδική Πανελλήνια μελέτη της  
βιβλιογραφίας (93).  Βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από παλαιότερες  
μελέτες (92) οι οποίες όμως δεν είναι γνωστό κατά πόσο αντανακλούν  
την πραγματικότητα και επί πλέον έχουν ήδη αναθεωρηθεί από εργασίες  
άλλων μελετητών (93, 112). 
 
@KEIMENO = Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία ανάμεσα στις  
διάφορες μελέτες για την επίπτωση του άσθματος.  Γενικά όμως ένα ποσοστό  
παραπλήσιο με το δικό μας απαντάται συχνά (52, 78).  Αξιοσημείωτο  
είναι ότι Βρεττανικές και Γαλλικές μελέτες που δίδουν σήμερα ποσοστά  
11% και 7% αντίστοιχα για το παιδικό άσθμα, παλαιότερα έδιναν μικρότερα  
και στη βιβλιογραφία σχολιάζεται η αύξηση αυτή (52).  Στην Ελλάδα  
μόνο στην Πάτρα υπάρχει μιά διαχρονική παρατήρηση, από διαφορετικούς  
όμως μελετητές, η οποία δείχνει αύξηση του επιπολασμού της νόσου (92,  
112).  Πιστεύουμε λοιπόν ότι το ποσοστό 7,4% της δικής μας μελέτης  
αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα σήμερα, ανεξάρτητα από το που ξεκίνησε  
και το που θα εξελιχθεί. 
 
@KEIMENO =  



 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@TITLOS = ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
@KEIMENO = 1.  Eίναι η μοναδική Ελληνική επιδημιολογική μελέτη που  
περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο, κλινική εξέταση και λεπτομερή λειτουργικό  
έλεγχο των πνευμόνων όλου του δείγματος και όχι μόνο της παθολογικής  
ομάδας. 
 
@KEIMENO = 2.  Η καμπύλη ροής/όγκου και η δοκιμασία βρογχοδιαστολής  
εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε Ελληνική επιδημιολογική μελέτη και  
αποτελούν την πλέον αποδεκτή μέθοδο για τον έλεγχο ρουτίνας της 
λειτουργίας  
του αναπνευστικού συστήματος. 
 
@KEIMENO = 3.  Ποσοστό 7,4% από το δείγμα μας είχε θετικές απαντήσεις  
στο ερωτηματολόγιο, κλινικά ευρήματα συμβατά με άσθμα και θετική 
δοκιμασία  
βρογχοδιαστολής (αύξηση της παραμέτρου FEF<MV>25-75<D> κατά 37% περίπου)  
και συνεπώς τα παιδιά αυτά πάσχουν από βρογχικό άσθμα. 
 
@KEIMENO = 4.  Η αξιολόγηση της λειτουργίας των μικρών και μέσων 
αεραγωγών  
με τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου δίδει απολύτως αρμονικά  
αποτελέσματα, επιβεβαιώνει τις κλινικές παρατηρήσεις και επομένως  
είναι πολύ χρήσιμη στην προσπάθεια καταγραφής του επιπολασμού του  
βρογχικού άσθματος. 
 
@KEIMENO = 5.  Το αποτέλεσμα της μελέτης μας (ποσοστό 7,4%) δείχνει  
ότι η συχνότητα του παιδικού βρογχικού άσθματος αυξάνεται στη χώρα  
μας συγκρινόμενο με παλαιότερες Ελληνικές μελέτες, οι οποίες όμως  
στηρίχτηκαν σε άλλη μεθοδολογία.  Η αύξηση της συχνότητας θα αξιολογηθεί  
ακριβέστερα αν επαναληφθεί η μελέτη με την ίδια μεθοδολογία, στον  
ίδιο τόπο, στο μέλλον. 
 
@KEIMENO = 6.  Είναι παραπλήσιο με αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών  
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως Γαλλικών και Βρεττανικών τοιούτων. 
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@KEIMENO =  
 
@TITLOS = ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
@KEIMENO = Ο καθορισμός του επιπολασμού του βρογχικού άσθματος σε  
εθνικό επίπεδο είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την επεξεργασία  
μιάς Εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου κατά τα Ευρωπαϊκά  



πρότυπα.  Οι υπάρχουσες μέχρι σήμερα μελέτες είναι πολύ λίγες και  
με αποκλίνοντα αποτελέσματα.  Στην παρούσα μελέτη ανιχνεύθηκε ο 
επιπολασμός  
της νόσου στον παιδικό πληθυσμό ηλικίας 8 - 18 ετών της πόλης του  
Καρπενησίου.  Επιλέχθηκε η μέθοδος της ταυτοποίησης του άσθματος με  
υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και  
τεκμηριώθηκε με την ταυτοποίηση με αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή  
με την κλινική εξέταση και τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας.  
Απεστάλησαν  
650 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν με τη βοήθεια ιατρού 638.   ~Ολα  
τα παιδιά στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε λεπτομερή κλινική εξέταση.  
Εξαιρέθηκαν  16  
παιδιά λόγω συγγενών παθήσεων και κακής συνεργασίας και αναλύθηκαν  
τελικώς 622 ερωτηματολόγια, ποσοτό άνω του 50% του συνόλου των παιδιών  
αυτών των ηλικιών της πόλης.  Από τα 622 διαχωρίσθηκαν 46 (ποσοστό  
7.4%) τα οποία θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν σε παιδιά πάσχοντα από άσθμα  
επειδή πληρούσαν τα απαιτούμενα της εφαρμοσθείσης μεθόδου κριτήρια  
που ήσαν:  Α.  Δύο καταφατικές απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  1.  
Υποφέρει  
το παιδί από άσθμα;  2.  Εμφανίζει αναπνευστική δυσχέρεια;  3.  
Εμφανίζει  
επεισόδια συρίττουσας αναπνοής;  Β. ~Υπαρξη ακροαστικών ευρημάτων  
συμβατών με άσθμα.  Γ.  Θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής.  Στη συνέχεια  
συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του λειτουργικού ελέγχου στις δύο ομάδες  
και βρέθηκε ότι η ομάδα των παθολογικών παιδιών είχε παθολογική 
λειτουργία  
μικρών και μέσων αεραγωγών και ιδιαίτερα της μεγίστης μεσοεκπνευστικής  
ροής ( FEF<MV>25-75 <D>), η οποία ενεφάνισε αύξηση 37% περίπου μετά  
τη χορήγηση εισπνεόμενου βρογχοδιασταλτικού σε βαθμό στατιστικώς 
σημαντικό  
(P<<0.005).  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η αξία του ελέγχου  
της λειτουργίας των μικρών και μέσων αεραγωγών στις επιδημιολογικές  
μελέτες του βρογχικού άσθματος.   Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι  
η πλέον δόκιμη διεθνώς διότι χρησιμοποιεί υποκειμενικά αλλά και 
αντικειμενικά  
κριτήρια ταυτοποίησης του άσθματος.  Τα αποτελέσματα της μελέτης μας  
(ποσοστό 7.4%) διαφέρουν από τα αποτελέσματα των περισσοτέρων Ελληνικών  
μελετών, ενώ είναι παραπλήσια με αυτά των Γαλλικών και Βρεττανικών  
τοιούτων (ποσοστά 7% και 11% αντιστοίχως).  Η διάσταση που εμφανίζεται  
με αποτελέσματα απομεμακρυσμένων χωρών ερμηνεύεται και από τη διαφορά  
μεθοδολογίας και από το ότι το άσθμα είναι πολυπαραγοντική νόσος και  
επομένως εξαρτάται από φυλετικούς, γεωγραφικούς, χωροβιονομικούς και  
λοιπούς παράγοντες. 
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@TITLOS = SUMMARY 
 
@KEIMENO = Τhe asthma incidence has been studied among schoolchildren  
aged 8-18 in Karpenissi Evritania.  Karpenissi is a town of 10.000  
people in central Greece.  There is no industrial activity in the  
area and atmospheric pollution  is non-existent.  The altitude is  
about 1.000 meters and the winter temperature is low for Greece, 
reaching  
on occasion - 15<M^>0<D>C.  The identification of asthma was based  
on subjective criteria (positive answers to the questions that have  
been asked) and objective criteria (clinical signs indicating asthma  
and positive bronchodilation test).  650 questionnairs were distributed  



and after an initial screening 622 of them were included in our study.  
The  
main questions were:  1.  Does the child suffer from asthma?  2.  Does  
the child have difficulty in breathing?  3.  Does the child have 
wheezing?  
Children fulfilling both the subjective and objective criteria were  
characterized as suffering from asthma. Using this process, 46 children  
were indetified as asthma patients.  Having completed the previous  
procedure, an analysis was performed on the Flow-Volume curve and  
was found that these 46 children had statistically significant positive  
bronchodilation test, as it was measured by the Midexpiratory Flow  
Rate (FEF<MV>25-75<D>), which was increased by 37%.  The results of  
this study suggest that 7,4% of this group suffers from asthma.  This  
result is not in agreement with the majority of other Greek studies,  
but agrees with most epidemiological studies of other European 
Countries,  
especially France (7%) and England (11%). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ = ΟΡΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΟΡΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
AIRWAY RESISTANCE = Αντιστάσεις αεραγωγών :  Η διαφορά πίεσης μεταξύ  
του ανοίγματος των αεραγωγών  (στόμα ή μύτη) και των κυψελίδων προς  
τη σύγχρονα αναπτυσσόμενη ροή. 
 
CLOSING VOLUME = ~Ογκος Σύγκλεισης :  Ο πνευμονικός όγκος στον οποίο  
εμφανίζεται μιά ανάσπαση της καμπύλης συγκέντρωσης Αζώτου στον 
εκπνεόμενο  
αέρα, η οποία πιστεύεται ότι επισημαίνει την έναρξη της σύγκλεισης  
των αεραγωγών. 
 
COMPLIANCE DYNAMIC = Δυναμική Ενδοτικότητα : Ο λόγος του αναπνεομένου  
όγκου προς τη διαφορά της πίεσης που μετράται στα σημεία μηδενικής  
ροής στη διάρκεια ήρεμης αναπνοής. 
 
COMPLIANCE STATIC = Στατική Ενδοτικότητα : Η κλίση της καμπύλης στατικής  



πίεσης/πνευμονικού όγκου στο εύρος του αναπνεομένου όγκου στη διάρκεια  
ήρεμης αναπνοής. 
 
ELASTIC RECOIL PRESSURE = Ελαστική Πίεση Επαναφοράς :  Η διαφορά πίεσης  
μεταξύ υπεζωκοτικής κοιλότητας και των κυψελίδων σε κάποιο δοσμένο  
σημείο πνευμονικού όγκου, μετρημένη κάτω από στατικές συνθήκες. 
 
FORCED EXPIRATORY VOLUME (FEV) =  Δυναμικός Εκπνευστικός ~Ογκος: Ο  
εκπνευστικός όγκος στη διάρκεια της ταχύτατης δυνατής εκπνευστικής  
προσπάθειας, η οποία αρχίζει απο το σημείο της μεγαλύτερης δυνατής  
εισπνοής.  Μετράται σε προκαθορισμένη χρονική διάρκεια (sec) από την  
έναρξη της εκπνοής, η οποία υποδηλώνεται με μορφή αριθμητικού δείκτη  
π.χ. FEV<MV>1<D>, FEV<MV>2<D>, κ.λ.π. sec. 
 
FORCED VITAL CAPACITY (FVC) = Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα :  Η Ζωτική  
Χωρητικότητα που μετράται στη διάρκεια μεγίστης εκπνευστικής 
προσπάθειας. 
 
FUNCTIONAL RESIDUAL CAPACITY (FRC) = Λειτουργική Υπολειπόμενη 
Χωρητικότητα  
:  Ο όγκος αέρα που περιέχεται στους πνεύμονες στο τέλος της ήρεμης  
εκπνοής. 
 
MAXIMAL EXPIRATORY FLOW (MEF) = Μεγίστη Εκπνευστική Ροή : Η εκπνευστική  
ροή που αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο ποσοστό της Δυναμικής Ζωτικής  
Χωρητικότητας, το οποίο υποδηλώνεται με μορφή αριθμητικού δείκτη π.χ.  
MEF<MV>25<D>, κ.λ.π.  Οι MEF μετρούνται από την καμπύλη ροής/όγκου. 
 
MAXIMAL MIDEXPIRATORY FLOW RATE (MMFR ή FEF<MV>25-75<D>) = Μεγίστη  
Μεσοεκπνευστική Ροή : Η μέση ροή με την οποία εκπνέεται το μεσαίο  
50% της Δυναμικής Ζωτικής Χωρητικότητας. 
 
PEAK EXPIRATORY FLOW (PEF) = Ανωτάτη Εκπνευστική Ροή ή Αιχμή 
Εκπνευστικής  
Ροής: Η μεγίστη στιγμιαία εκπνευστική ροή που είναι δυνατόν να 
αναπτυχθεί. 
 
RESIDUAL VOLUME (RV) = Υπολειπόμενος ~Ογκος : Ο όγκος αέρα που παραμένει  
στους πνεύμονες ύστερα από τη μεγίστη  δυνατή εκπνευστική προσπάθεια. 
 
TIDAL VOLUME = Αναπνεόμενος ~Ογκος :  Ο όγκος αέρα που εισπνέεται  
ή εκπνέεται στη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής. 
 
TOTAL LUNG CAPACITY (TLC) = Ολική Πνευμονική Χωρητικότητα : Ο όγκος  
αέρα που περιέχεται στους πνεύμονες στο τέλος της μεγίστης δυνατής  
εισπνοής. 
 
VITAL CAPACITY (VC) = Ζωτική Χωρητικότητα:  Ο όγκος αέρα που μπορεί  
να εκπνευστεί ύστερα από τη μεγίστη δυνατή εισπνοή μέχρι τη μέγιστη  
δυνατή εκπνοή, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό στη διάρκεια της 
εκπνευστικής  
προσπάθειας. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = Ι.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ<R> 
 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΤΙΤΛΟΙ = Ι.  XΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Το έργο που καλείται να εκπληρώσει το αναπνευστικό σύστημα είναι η  
προμήθεια με οξυγόνο του αίματος και η απομάκρυνση από αυτό του 
διοξειδίου  
του άνθρακος.  Για να λειτουργεί αποτελεσματικά το αναπνευστικό σύστημα  
πρέπει να "χωράει" ικανό όγκο αέρα, να τον μεταφέρει "εύκολα" χωρίς  
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας από την ατμόσφαιρα στις πνευμονικές 
κυψελίδες  
και αντίστροφα, να τον κατανέμει σωστά στις τελικές αναπνευστικές  
μονάδες με ανάλογη προσφορά αίματος στα αντίστοιχα πνευμονικά τριχοειδή,  
να επιτρέπει την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ κυψελίδων και αίματος  
των πνευμονικών τριχοειδών, να ανθίσταται στην επίδραση ερεθιστικών  
παραγόντων και τέλος να προσαρμόζεται στο επίπεδο των αναγκών, ιδιαίτερα  
όταν οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. (6) 
 
H πλήρης μελέτη της αναπνευστικής λειτουργίας σύμφωνα με τα προηγούμενα  
συνίσταται στην εκτίμηση των επί μέρους λειτουργιών και των παραμέτων  
που αντιστοιχούν σ'  αυτές.  Πρέπει δηλαδή να μελετηθούν: 
 
1.  Οι πνευμονικές χωρητικότητες. 
 
2.  ΟΙ δυναμικοί όγκοι και οι μέγιστες ροές (εισπνευστικές και 
εκπνευστικές.) 
 
3.  Οι μηχανικές ιδιότητες του συστήματος (αντιστάσεις, ενδοτικότης). 
 
4.  Η ανταλλαγή των αερίων. 
 
5.  Η σχέση αερισμού/αιματώσεως. 
 
6.  Η δυνατότητα ανταπόκρισης σε αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις. 
 
7.  Η επάρκεια των αναπνευστικών μυών. 
 
8.  Η λειτουργία του "κέντρου της αναπνοής". 
 
Οι πνευμονικοί όγκοι διακρίνονται σε στατικούς και δυναμικούς. Οι  
στατικοί μετρούνται ενώ το αναπνευστικό σύστημα είναι σε κατάσταση  
ακινησίας.  Οι δυναμικοί όγκοι και οι μέγιστες ροές υπολογίζονται  
στη διάρκεια δυναμικής αναπνευστικής προσπάθειας. Οι πνευμονικές 
χωρητικότητες  
και οι όγκοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι:  
 
1)  Η Ολική Πνευμονική Χωρητικότητα (TOTAL LUNG CAPACITY ή TLC), η  
οποία αποτελεί τον όγκο αέρα που περιέχεται στους πνεύμονες μετά το  
τέλος της βαθύτατης εισπνοής. 
 
2)  Η Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα (FUNCTIONAL RESIDUAL 
CAPACITY  
ή FRC) η οποία αποτελεί τον όγκο αέρα που παραμένει στους πνεύμονες  
στο τέλος της ήρεμης εκπνοής.  
 
3)  Ο Υπολειπόμενος ~Ογκος (RESIDUAL VOLUME ή RV) ο οποίος αποτελεί  
τον όγκο αέρα που παραμένει στους πνεύμονες μετά τη μεγίστη δυνατή  



εκπνοή.  Οι πνευμονικοί όγκοι και οι χωρητικότητες που συμπεριλαμβάνουν  
τον RV μετρούνται με τη βοήθεια του ολοσωματικού πληθυσματογράφου  
ή με τη μέθοδο της αραιώσεως αδρανών αερίων - κυρίως του ηλίου (7).  
 
 
4) Η Ζωτική Χωρητικότητα (VITAL CAPACITY ή VC) αποτελεί τον μέγιστο  
όγκο αέρα που μπορεί να εκπνευστεί ή εισπνευστεί από το επίπεδο της  
TLC μέχρι τον RV και αντίθετα.  
 
5)  Ο Αναπνεόμενος ~Ογκος (TIDAL VOLUMΕ ή VT) είναι ο όγκος αέρα που  
διακινείται στη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής (8). 
 
Οι ροές που αναπτύσσονται στους αεραγωγούς και οι δυναμικοί όγκοι  
των πνευμόνων συνιστούν τις εξετάσεις εκλογής για την εκτίμηση της  
λειτουργικής κατάστασης των αεραγωγών.  Οι τιμές τους καθορίζονται  
από τις αντιστάσεις των αεραγωγών, των οποίων αποτελούν έμμεσους 
εκτιμητές.  Οι  
εξετάσεις αυτές, όπως και όσοι από τους στατικούς όγκους δεν απαιτούν  
υπολογισμό του RV, πραγματοποιούνται με τη σπιρομέτρηση και την καμπύλη  
ροής/όγκου (8, 9).  Η Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα (FORCED VITAL 
CAPACITY  
ή FVC) είναι ο όγκος αέρα που μπορεί να εκπνευστεί στο συντομότερο  
δυνατό χρόνο μετά τη μεγίστη δυνατή εισπνοή.  Κεντρική θέση στην 
εργαστηριακή  
διαγνωστική κατέχει ο όγκος που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο από  
την έναρξη της δυναμικής εκπνοής, ο FEV<MV>1<D>.  Συχνά μετράται ο  
δυναμικά εκπνεόμενος όγκος και σε άλλους χρόνους όπως 0,5 sec, 2 sec,  
3 sec.  Η Μεγίστη Μεσοεκπνευστική Ροή (MAXIMAL MIDEXPIRATORY FLOW  
RATE ή MMFR) είναι η μέση ροή με την οποία εκπνέεται το μεσαίο 50%  
της FVC (25% - 75%) στη διάρκεια μιάς δυναμικής προσπάθειας, γι' αυτό  
φέρεται και ως FEF<MV>25-75. <D><N>Οι Μέγιστες Εκπνευστικές Ροές 
(MAXIMAL  
EXPIRATORY FLOW ή MEF ή FEF) σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό της FVC,  
συνηθέστερα χρησιμοποιουμένων των 75%, 50% και 25% (MEF<MV>75<D>,  
MEF<MV>50<D>, MEF<MV>25<D>), υπολογίζονται από την καμπύλη ροής/όγκου.  
Αποτελούν  
καλύτερους εκτιμητές της κατάστασης των αεραγωγών ιδιαίτερα για την  
ανίχνευση μιάς διαταραχής στα πρώϊμα στάδια.  Η MEF<MV>50<D> και 
MEF<MV>25<D>  
βοηθούν στην επισήμανση ανωμαλιών των μικρών αεραγωγών.  Οι τιμές  
τους καθορίζονται σε μεγάλο ποσοστό από τις μηχανικές ιδιότητες των  
πνευμόνων, ανεξάρτητα από τη δύναμη που εφαρμόζει ο εξεταζόμενος,  
αντανακλώντας την κατάσταση που επικρατεί στους μικρούς αεραγωγούς.  
~Εχει  
γίνει προσπάθεια να συσχετιστούν με διάφορες καταστάσεις, που οδηγούν  
σε αναπνευστική δυσχέρεια αποφρακτικού τύπου (10, 11, 12, 9, 8).  Η  
Ανωτάτη Εκπνευστική Ροή ή Αιχμή Εκπνευστικής Ροής (PEAK EXPIRATORY  
FLOW ή PEF) αποτελεί την μεγαλύτερη ροή που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί  
στη διάρκεια μιάς δυναμικής εκπνοής (13, 8, 14). 
 
Οι μηχανικές ιδιότητες των πνευμόνων εκτιμούνται με συνδυασμένη 
καταγραφή  
της ροής ή του όγκου και των πιέσεων που αναπτύσσονται στη διάρκεια  
της αναπνοής και σε διαφορετικά επίπεδα της FVC (15, 9, 8). 
 
Η κατανομή του αερισμού μετράται με έκπλυση του Αζώτου από τους 
πνεύμονες  
με τη μέθοδο της μιάς ή των πολλαπλών αναπνοών (16, 17).  Η ανταλλαγή  
των αερίων εξετάζεται με τον προσδιορισμό της ικανότητας διαχύσεως  



των πνευμόνων.  Για τον προσδιορισμό της διαχυτικής ικανότητος 
χρησιμοποιείται  
το CO (μονοξείδιο του άνθρακος) σε πολύ μικρή βεβαίως πυκνότητα (0.2%  
για εισπνοή μιας ζωτικής χωρητικότητας)(18,9). 
 
Η αντιδραστικότητα των αεραγωγών εξετάζεται με τις δοκιμασίες προκλήσεως  
βρογχόσπασμου με εισπνοή ουσιών όπως ισταμίνη και μεταχολίνη, με εισπνοή  
ψυχρού αέρα ή ύστερα απο κόπωση (17). 
 
Η εργοσπιρομετρία είναι η μέθοδος με την οποία ελέγχεται η ικανότητα  
ανταπόκρισης του αναπνευστικού συστήματος σε αυξημένες απαιτήσεις  
αερισμού (9). 
 
Η εκτίμηση της δύναμης των αναπνευστικών μυών να αναπτύσσουν πίεση  
γίνεται με τη μέτρηση της αρνητικής πίεσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα  
στη διάρκεια εισπνευστικής προσπάθειας με σχεδόν πλήρως αποφραγμένους  
αεραγωγούς (17). 
 
Η εκτίμηση της λειτουργίας του κέντρου ελέγχου της αναπνοής γίνεται  
με την καταγραφή του τύπου της αναπνοής και των μεταβολών της, δηλ.  
της συχνότητος και του εύρους, ύστερα από την εφαρμογή διαφόρων 
ερεθισμάτων  
του αναπνευστικού κέντρου, όπως του υποξαιμικού και του υπερκαπνικού  
ερεθίσματος (17). 
 
Τέλος, η ανάλυση αερίων αίματος παρέχει ολοκληρωμένη εκτίμηση της  
συνολικής λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος.  Η επανάληψη της  
εξέτασης και μετά κόπωση παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την ικανότητα  
των πνευμόνων να επιτελούν την ανταλλαγή των αερίων (19, 20, 9, 17). 
 
Πολλές είναι οι αιτίες που οδηγούν στο εργαστήριο Ελέγχου της 
Πνευμονικής  
Λειτουργίας.  Οι σπουδαιότερες κλινικές ενδείξεις ελέγχου της 
αναπνευστικής  
λειτουργίας θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα παρα- κάτω: 
 
1.  Η διάγνωση, η ταξινόμηση και ο προσδιορισμός της βαρύτητας της  
πνευμονικής νόσου  (21).   Στους παιδιατρικούς ασθενείς ιδιαίτερα  
οι εξετάσεις ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας συχνά μας παρέχουν  
περισσότερες, πιο ακριβείς και αντικειμενικές πληροφορίες για τη 
διαταραχή  
της πνευμονικής λειτουργίας από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και  
την ακτινογραφία θώρακος (17). 
 
2.  Ο καθορισμός και η εκτίμηση της θεραπείας.  Οι πληροφορίες που  
παρέχουν οι εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας είναι αποφασιστικής  
σημασίας για τον καθορισμό της θεραπείας.  Η βοήθειά τους είναι 
ιδιαίτερα  
σημαντική στον έλεγχο του θεραπευτικού αποτελέσματος. Με την χρήση  
των εξετάσεων της πνευμονικής λειτουργίας μπορεί κανείς να εκτιμήσει  
αντικειμενικά την άμεση και μακροχρόνια ανταπόκριση στα 
βρογχοδιασταλτικά  
στις περιπτώσεις της αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και ιδίως του 
άσθματος,  
ή στα στεροειδή και τους αντιμεταβολίτες στις περιπτώσεις προσβολής  
τους διαμέσου ιστού από συστηματικά νοσήματα κ.λ.π (17). 
 
3.  Βοηθούν στην προεγχειρητική προετοιμασία στον καθορισμό της 
αναισθητικής  
αγωγής και στη μετεγχειρητική αγωγή.  Στους μικρούς ασθενείς οι οποίοι  



παρουσιάζουν διαμαρτίες της θωρακικής διάπλασης, πάσχουν από 
δρεπανοκυτταρική  
αναιμία, νευρομυϊκές διαταραχές και σε βρέφη με ιστορικό αναπνευστικής  
δυσχέρειας ή νοσηλείας με οξυγονοθεραπεία και μηχανικό αερισμό, ο  
έλεγχος της πνευμονικής λειτουργίας είναι απολύτως απαραίτητος (21,17). 
 
4.  Καθορίζουν τα όρια της φυσικής αντοχής στη άσκηση του παιδιού  
(21). 
 
Η Κυστική ~Ινωση είναι μιά άλλη νόσος που το εργαστήριο έρχεται να  
δώσει την βοήθειά του, κυρίως στον καθορισμό της έγκαιρης έναρξης  
εντατικής θεραπείας, με ευεργετικά αποτελέσματα στη στρατηγική της  
θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου.  Η παρακολούθηση της πνευμονικής  
λειτουργίας των σκολιωτικών έχει προσφέρει σημαντικά στη βελτίωση  
της ποιότητας της ζωής τους και στην αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς  
αναπνευστικής ανεπάρκειας που αναπτύσσουν.  Η πρόγνωση και η θεραπεία  
των νευρομυϊκών παθήσεων έχει αλλάξει σημαντικά με την βοήθεια του  
εργαστηρίου (20).  Τέλος, σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις βρίσκουν  
εφαρμογή οι εξετάσεις ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας (10, 22,  
20, 23, 24, 25).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει  
η περίπτωση της Μεσογειακής Αναιμίας.  Πρόσφατες σχετικά δημοσιεύσεις  
αναδεικνύουν πνευμονικές διαταραχές ανεξάρτητες από τα προβλήματα  
που προκαλεί η συσσώρευση της αιμοσιδηρίνης στούς πνεύμονες (26, 27). 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙ.  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΝΗΛΙΚΑ 
 
ΜΕΣΗ = Ι.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 
 
Το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, από τη στιγμή της γέννησης μέχρι  
την ηλικία των έξι ετών, αυξάνει τον όγκο του κατά δεκατρείς φορές.  
~Αλλες  
τρείς φορές αυξάνεται από τα έξι μέχρι την ενηλικίωση (20).  Η αύξηση  
του αναπνευστικού συστήματος δεν αφορά μόνο το μέγεθος των στοιχείων  
του αλλά και τον αριθμό τους, όπως επίσης και την δομή και την 
μορφολογία  
του (21). 
 
Ο ανθρώπινος πνεύμων αναπτύσσεται και μεγαλώνει τόσο στη διάρκεια  
της κύησης όσο και μετά τη γέννηση.  Η πορεία αυτή ακολουθεί τους τρείς  
"Νόμους Ανάπτυξης" της L. REID (29): 
 
ΜΕΣΗ = 1.  Το βρογχικό δένδρο έχει ήδη αναπτυχθεί γύρω στη δέκατη  
έκτη εβδομάδα της κύησης. 
 
ΜΕΣΗ = 2.  Οι κυψελίδες αναπτύσσονται μετά τη γέννηση, αυξάνουν σε  
αριθμό μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών και σε μέγεθος μέχρι την πλήρη  
ανάπτυξη του θωρακικού τοιχώματος στην ενηλικίωση. 
 
ΜΕΣΗ = 3.  Τα έξω-κυψελιδικά αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) ακολουθούν  
την ανάπτυξη του βρογχικού δένδρου, τα ένδο-κυψελιδικά εκείνη των  
κυψελίδων. 
 
Η ανάπτυξη των αγωγών αεροφόρων οδών έχει ολοκληρωθεί, όσον αφορά  



τον αριθμό των γενεών και διακλαδώσεων, μέχρι τη δέκατη έκτη εβδομάδα.  
Από  
τη στιγμή αυτή και ύστερα αυξάνονται μόνο σε μέγεθος.  Στην 
πραγματικότητα  
παρουσιάζουν μιά μικρή μείωση του αριθμού τους λόγω μετατροπής μικρού  
αριθμού περιφερικών μη αναπνευστικών βρογχιολίων σε αναπνευστικά.  
Διαδικασία γνωστή σαν κυψελιδοποίηση.  Από την έβδομη ήδη εβδομάδα  
αρχίζει ο σχηματισμός των χόνδρων ο οποίος ολοκληρώνεται περί την  
εικοστή πέμπτη εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής.  Ο σχηματισμός των 
βλεννοεκκριτικών  
δομών, βρογχικοί αδένες και κύτταρα GOBLET, αρχίζει αρκετά νωρίς,  
γύρω στη δέκατη τρίτη εβδομάδα της κύησης και ολοκληρώνεται με την  
ενηλικίωση του ατόμου.  Ιδιαίτερα όσον αφορά τους περιφερικούς 
αεραγωγούς,  
οι βλεννογόνιοι αδένες εμφανίζονται μόνο μετά τη γέννηση (30). 
 
Αντίθετα με το βρογχικό δένδρο η ανάπτυξη του οποίου ολοκληρώνεται  
στη διάρκεια της κύησης, οι κυψελίδες ακολουθούν διαφορετική πορεία.  Τη  
στιγμή της γέννησης η μορφολογία των αεροχώρων του νεογέννητου, όπου  
λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή των αερίων, είναι σημαντικά διαφορετική  
από εκείνη των κυψελίδων του ενήλικα, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι δεν  
υπάρχουν κυψελίδες.  Το νεογέννητο διαθέτει τη στιγμή της γέννησης  
περίπου είκοσι πέντε εκατομμύρια αεροχώρων ή "πρωτόγονων κυψελίδων"  
ή "αναπνευστικών σάκκων".  Μορφολογικά αναγνωρίσιμες κυψελίδες 
εμφανίζονται  
μετά τον δεύτερο μήνα της εξωμήτριας ζωής όταν, με την εμφάνιση 
διαφραγματίων,  
διαιρούνται οι σάκκοι.  Σε ηλικία δεκατριών μηνών έχουν εμφανιστεί  
εκατόν τριάντα εκατομμύρια περίπου, για να φτάσουν τα διακόσια ογδόντα  
εκατομμύρια στην ηλικία των οκτώ ετών και τα τριακόσια εκατομμύρια  
περίπου στον ενήλικα (30, 31).   Μετά την γέννηση εμφανίζονται επίσης  
και σταδιακά αυξάνουν σε μέγεθος και αριθμό οι δρόμοι της παράπλευρης  
κυψελιδικής επικοινωνίας, οι πόροι του KOHN, οι οποίοι εξυπηρετούν  
την ενδοκυψελιδική επικοινωνία και οι βρογχοκυψελιδικοί δίαυλοι 
(Channels)  
του LAMBERT, οι οποίοι αποτελούν βοηθητικούς δρόμους κυψελιδικού 
αερισμού  
από αναπνευστικά τελικά βρογχιόλια ή και ακόμα μεγαλύτερους αεραγωγούς  
(31). 
 
Στη νεογνική και νηπιακή ηλικία, ο διάμεσος πνευμονικός ιστός διαθέτει  
ελάχιστες κολλαγόνες και ελαστικές ίνες οι οποίες αυξάνουν με την  
πάροδο της ηλικίας, μεταβάλλοντας έτσι τις ελαστικές ιδιότητες του  
πνευμονικού ιστού.  Επίσης, η μυϊκή ισχύς των αναπνευστικών μυών και  
ιδιαίτερα του διαφράγματος είναι σημαντικά ελαττωμένη στο παιδί 
συγκριτικά  
με τον ενήλικα (32, 31). 
 
ΜΕΣΗ = ΙΙ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 
 
~Ολοι αυτοί οι παράγοντες δίνουν σε κάθε ηλικία ένα διαφορετικό άθροισμα  
δυνάμεων, με συνέπεια μιά συνεχώς μεταβαλλόμενη Φυσιολογική Λειτουργία  
(20). 
 
Μελέτες σε νεογέννητα και βρέφη έχουν δείξει ότι, η συνολική 
ενδοτικότητα  
(COMPLIANCE) του αναπνευστικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από εκείνη  
του ενήλικα και σχεδόν ταυτίζεται με την ενδοτικότητα των πνευμόνων  
(16).  Αυτό συμβαίνει γιατί η ενδοτικότητα του θωρακικού τοιχώματος  



είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας η 
ενδοτικότητα  
του θωρακικού τοιχώματος, αν και με άγνωστο ρυθμό, ελαττώνεται μέχρι  
να φτάσει τις τιμές του ενήλικα (33).  
 
Εξ' αιτίας της μεγάλης ενδοτικότητας και της χαμηλής ελαστικής πίεσης  
επαναφοράς, το παιδί και ιδιαίτερα το βρέφος, εγκαθιστούν το επίπεδο  
ηρεμίας του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή τη Λειτουργική Υπολειπόμενη  
Χωρητικότητα (FRC) πολύ χαμηλά, κοντά στον Υπολειπόμενο ~Ογκο (RV).  
Τόσο  
η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα όσο και ο υπολειπόμενος όγκος  
βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο και αποτελούν μικρότερο ποσοστό της  
Ολικής Πνευμονικής Χωρητικότητας (TLC).  Είναι γνωστό, ότι το επίπεδο  
του υπολειπόμενου όγκου στον ενήλικα και ιδιαίτερα στον ηλικιωμένο,  
καθορίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κλείσιμο των αεραγωγών.  Σε  
νεαρά άτομα όμως μελέτες έχουν δείξει ότι μετά το τέλος της βαθύτατης  
δυνατής εκπνοής, η εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στο θωρακικό τοίχωμα  
έχει σαν αποτέλεσμα την εκπνοή επιπρόσθετου όγκου αέρα, με αναγκαστική  
αντίστοιχη μείωση του υπολειπόμενου όγκου ο οποίος είχε επιτευχθεί  
με φυσιολογικό τρόπο (34).  Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα  
ότι, στα νεώτερα άτομα, ο υπολειπόμενος όγκος καθορίζεται σε σημαντικό  
βαθμό από τη μυϊκή ισχύ και όχι από το κλείσιμο των αεραγωγών (20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙΙ.  EΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Η αξιοπιστία των εξετάσεων πνευμονικής λειτουργίας στην παιδική ηλικία  
και ιδιαίτερα στη μικρότερη των επτά ετών, είναι συζητήσιμη και 
αμφισβητούμενη  
και οι μετρήσεις δεν έχουν επαναλήψιμα αποτελέσματα.  Το παιδί κάτω  
των έξι δεν μπορεί συνειδητά και κατά παραγγελία να εισπνεύσει μέχρι  
την ολική του χωρητικότητα, ή να εκπνεύσει μέχρι τον υπολειπόμενο  
όγκο, ούτε να αναπτύξει τη μεγίστη προσπάθεια.  Επι- πλέον, η έλλειψη  
οργάνων ελέγχου πνευμονικής λειτουργίας κατασκευασμένων στα μέτρα  
του παιδιού, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για το παιδί  
που έχει να αντιμετωπίσει ένα εργαστήριο προσανατολισμένο στις ανάγκες  
του ενήλικα (17). 
 
ΜΕΣΗ = 1.  Βρεφική ηλικία (0 μέχρι 4 ετών) 
 
Στην ηλικία αυτή είναι αδύνατη η επίτευξη οποιασδήποτε συνειδητής  
συνεργασίας από την πλευρά του παιδιού.  Με τον κατάλληλο χειρισμό  
και βάζοντας το παιδί σε παθητικό ρόλο, είναι δυνατή η επιτυχής 
διεξαγωγή  
ορισμένων εξετάσεων ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας.  ~Ετσι έχει  
επιτευχθεί η μέτρηση της Λειτουργικής Υπολειπόμενης Χωρητικότητας  
(FRC) και του Θωρακικού ~Ογκου Αέρα (THORACIC GAS VOLUME) με τη χρήση  
πληθυσμογράφου (20). 
 
Αξιόπιστες μετρήσεις του αναπνεόμενου όγκου (TIDAL VOLUME) και του  
κατά λεπτόν αερισμού (MINUTE VENTILATION) έχουν επιτευχθεί με τη χρήση  
επαγωγικής πληθυσμογραφίας του αναπνευστικού (RESPIRATORY INDUCTION  
PLETHYSMOGRAPHY) σε βρέφη βάρους χιλίων τριακοσίων γραμμαρίων και  
μεγαλυτέρων.  Δεν είναι δυνατή όμως η μέτρηση ροών. 
 
~Υστερα από κάποιου βαθμού καταστολή του βρέφους είναι δυνατόν να  
μετρηθούν οι αντιστάσεις (RESISTANCE) και η ενδοτικότητα (COMPLIANCE)  
του αναπνευστικού συστήματος, είτε με τη βοήθεια του προσδιορισμού  
της πίεσης στον οισοφάγο (35, 15), που αποτελεί αντανάκλαση της 
υπεζωκοτικής  
πίεσης, είτε με την τεχνική της δυναμικής ταλαντωσιμετρίας (FORCED  
OSCILATION TECHNIQUE) (36). ~Εχουν επίσης μετρηθεί η μεγίστη εισπνεστική  
και εκπνευστική πίεση ( P<MV>Ι<D> MAX και P<MV>Ε  <D>MAX )<MV>, <D>οι  
οποίες αποτελούν καλό δείκτη της ισχύος των αναπνευστικών μυών (37). 
 
Τέλος, στην ηλικία αυτή, η εξέταση που θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη  
είναι η ανάλυση αερίων αίματος και ο προσδιορισμός των μερικών πιέσεων  
οξυγόνου (PaO<MV>2<D>) και διοξειδίου του άνθρακος (PaCO<MV>2<D>)  
και της οξύτητας (PH) (21), με τη χρήση διαδερμικών ηλεκτροδίων.  Και  
εδώ όμως απαιτούνται ηλεκτρόδια πιό εξελιγμένης τεχνολογίας από τα  
σημερινά (23). 
 
ΜΕΣΗ = 2.  Nηπιακή ηλικία (4 μέχρι 6 ετών) 
 
Στην ηλικία αυτή μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι προηγούμενες  
εξετάσεις και επιπλέον έχουν προστεθεί μερικές ακόμα, οι οποίες απαιτούν  
μικρού βαθμού συνεργασία από το παιδί.  Η σπουδαιότερη από αυτές είναι  
η Αιχμή Εκπνευστικής Ροής (PEAK EXPIRATORY FLOW). 
 
Η μέτρηση αναπνοών ανά λεπτό στη διάρκεια του ύπνου παρουσιάζει 
ιδιαίτερο  



ενδιαφέρον διότι αποτελεί μιά απλούστατη, ανέξοδη και ανεξάρτητη από  
τη συνεργασία του παιδιού κλινική εξέταση, η οποία είναι ένας άριστος  
δείκτης της ενδοτικότητας του αναπνευστικού συστήματος. 
 
ΜΕΣΗ = 3.  Παιδική και προεφηβική ηλικία 
 
Στην ηλικία των 7 ετών το παιδί είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
ικανοποιητικά  
τους χειρισμούς όλων σχεδόν των εξετάσεων ελέγχου πνευμονικής 
λειτουργίας  
που εφαρμόζονται στους ενήλικες. Υπάρχουν ασφαλώς πολλές ιδιαιτερότητες  
που πρέπει να εκτιμήσει κανείς και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου  
να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (38, 19, 20, 9, 7). 
 
Το προσωπικό του εργαστηρίου ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας πρέπει  
να έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση και να διαθέτει την απαραίτητη  
υπομονή ώστε να είναι ικανό να πλησιάσει το παιδί, να κερδίσει την  
εμπιστοσύνη του και να του δημιουργήσει το αίσθημα της ασφάλειας και  
της φιλικότητας, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της συνεργασίας  
εκείνης που θα οδηγήσει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  Τέλος, πρέπει  
να είναι σε θέση να σχηματίσει γνώμη για το αν το αποτέλεσμα είναι  
αντιπροσωπευτικό της πραγματικής κατάστασης της πνευμονικής λειτουργίας  
του παιδιού, η  οποία ειναι κρίσιμη για την αποδοχή ή απόρριψη της  
εξέτασης.  Η απόκτηση αυτής της γνώμης πρέπει να είναι απόρροια της  
λεπτομερούς παρακολούθησης της εξέτασης και να καθορίζεται από την  
αρχή ότι, είναι προτιμότερο να μην έχουμε καθόλου παρά να έχουμε ψευδή  
αποτελέσματα (21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ = ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ<R> 
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = Ι.    ΓΕΝΙΚΑ 
 



ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙ.   ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙΙ.  ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙV.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = V.  ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = VI.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΤΙΤΛΟΙ-1 = Α.  Βρογχική υπεραντιδραστικότητα (ΒΥΑ) 
 
Ορίζεται σαν η αυξημένη αντίδραση ή απάντηση του τραχειοβρογχικού  
δένδρου σε διάφορα ειδικά και μη ειδικά ερεθίσματα και εμφανίζεται  
με μείωση των παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας.  Η ύπαρξη  
της ΒΥΑ ανιχνεύεται στο εργαστήριο με τις "δοκιμασίες βρογχικής 
πρόκλησης".  Συνηθέστερα  
χρησιμοποιείται η μεταχολίνη και η ισταμίνη σε εισπνεόμενα διαλύματα  
με κατάλληλη δοσιμετρική συσκευή.  Στις κλινικές μελέτες θεωρείται  
ότι ένα άτομο εμφανίζει θετική τη δοκιμασία μεταχολίνης όταν μετά  
την χορήγηση μειώνεται η FEV<MV>1<D> του εξεταζομένου κατά 20%.  Η  
δόση εκείνη του φαρμάκου που μειώνει την FEV<MV>1<D> κατά 20% 
χαρακτηρίζεται  
ως PD<MV>20<D> (Provocation Dose).  ~Ετσι, ανάλογα με την τιμή της  
PD<MV>20<D>, έχουμε και ένα ποσοτικό μέτρο της BYA.  H δυνατότητά  
μας να μετράμε την ΒΥΑ στηρίζεται στο γεγονός ότι η μεταχολίνη γίνεται  
καλά ανεκτή από φυσιολογικά άτομα και προκαλεί μεταβολή της τάξης  
του 5%.  Στους ασθματικούς αρρώστους όμως η αντίδραση των βρόγχων  
στην εισπνοή των ουσιών αυτών είναι 100 - 1000 φορές εντονώτερη.  Εξ'  
άλλου,  
μέτρο της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας είναι και η αύξηση της 
FEV<MV>1<D>  
κατά 15% μετά από χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = Β.  ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ - ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 
Από αιτιολογική σκοπιά το άσθμα είναι ετερογενής νόσος.  Μπορεί να  
περιγραφεί είτε με αιτιολογικούς όρους, είτε ανάλογα με την κλινική  
εικόνα και τη βαρύτητα της απόφραξης των αεραγωγών. 
 
Είναι γνωστό ότι η στένωση των αεραγωγών στο άσθμα οφείλεται στους  
παράγοντες: 
 
1)  Φλεγμονώδη διήθηση του τοιχώματος των βρόγχων. 
 
2)  Οίδημα του βλεννογόνου. 
 
3)  Σύσπαση των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων. 
 
4)  Υπερέκκριση βλέννης και τη συσσώρευσή της μαζί με επιθηλιακά κύτταρα  
στον αυλό των βρόγχων. 
 
Εξ'  άλλου οι παράγοντες που οδηγούν στην έκλυση επεισοδίων άσθματος  
μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: 
 
1)  Λοιμώξεις. 
 
2)  Φαρμακολογικοί παράγοντες (μεταχολίνη, β-αναστολείς, α-διεγέρτες). 
 
3)  Αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα όπως ακάρεα, σκόνη, ρύποι ή τροφικά  
αλλεργιογόνα, συντηρητικά). 
 
4)  Φυσικοί παράγοντες (άσκηση, υπεραερισμός). 
 
5)  Ατμοσφαιρική ρύπανση (καπνός, οξείδια θείου, αζώτου, κ.λ.π.). 
 
6)  ~Αλλα ( κρύο, γαστρική παλινδρόμηση κ.λ.π.). 
 
Πάντως είναι πολλές φορές χρήσιμο να διαχωρίσουμε τους παράγοντες  
εκείνους που "εισάγουν" τη βρογχική φλεγμονή με συνοδό βρογχοστένωση  
(inducers) από αυτούς που "επιταχύνουν" οξεία σύσπαση σε ευαίσθητα  
άτομα (inciters).  Με βάση τα παραπάνω, ο διαχωρισμός του άσθματος  
σε εξωγενές και ενδογενές εξακολουθεί να είναι αποδεκτός και χρήσιμος  
για κλινικούς λόγους. 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πρόσφατες μελέτες συνδέουν όλες  



τις μορφές του άσθματος σ' όλες τις ηλικίες με τα επίπεδα της IgE  
του ορού και αυτό εισάγει την ένδειξη ότι όλες οι μορφές της νόσου  
σχετίζονται με βρογχική φλεγμονή έναντι περιβαλλοντικών ή ενδογενών  
αντιγόνων. 
 
Αδιαμφισβήτητα χρήσιμη και ουσιώδης είναι η ταξινόμηση του άσθματος  
με κριτήριο τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και την απόφραξη των  
αεραγωγών, δεδομένου ότι καθορίζει την θεραπευτική τακτική. 
 
Η βαρύτης του άσθματος πρέπει να εκτιμάται με χρήση τόσο κλινικών  
κριτηρίων όσο και αντικειμενικών μετρήσεων και να ταξινομείται η νόσος  
σε επίπεδα βαρύτητος αναλόγως προς τα ευρήματα.  Η ταξινόμηση αυτή  
είναι χρήσιμη γιατί βοηθά στον καθορισμό της θεραπείας η οποία είναι  
ανάλογη με τη βαρύτητα του άσθματος. 
 
Η βαρύτης των εξάρσεων συχνά υποτιμάται από τους πάσχοντες και τους  
οικείους τους, μερικές φορές δε και από τον θεράποντα.  Κύρια αιτία  
αυτού του φαινομένου είναι η αδυναμία να χρησιμοποιηθούν αντικειμενικές  
μετρήσεις.  Εάν η βαρειά ασθματική κρίση δεν γίνει εγκαίρως αντιληπτή  
ώστε να γίνει η κατάλληλη αντιμετώπιση κυρίως με την έγκαιρη χορήγηση  
κορτικοειδών, μπορεί να αποβεί μοιραία. 
 
Ασθενείς με αλλεργικό βρογχικό άσθμα μπορεί να έχουν στο ιστορικό  
τους άλλες αλλεργικές εκδηλώσεις όπως πυρετό των χόρτων ή έκζεμα,  
αλλεργική ρινίτιδα, και συνήθως έχουν επίσης οικογενειακό ιστορικό  
κληρονομικής αλλεργίας.  Αυτά τα άτομα έχουν ηυξημένη τιμή ανοσοφαιρίνης  
E (IgE) και συνήθως θετικές δερματικές δοκιμασίες σε κάποιο 
αλλεργιογόνο. 
 
Το ενδογενές βρογχικό άσθμα αναπτύσσεται συνήθως σε ενήλικες μετά  
την ηλικία των 35 ετών.  Επειδή στην αιτιολογία της πάθησης δεν παίζουν  
εμφανή ρόλο αλλεργικοί παράγοντες και επειδή κάποια λοίμωξη είναι  
αιτιολογικός παράγων σε πολλούς ασθενείς, αυτή η μορφή του βρογχικού  
άσθματος ονομάζεται επίσης ιδιοπαθές και ενίοτε φλεγμονώδες άσθμα. 
 
Στον τύπο αυτό του άσθματος το οικογενειακό ιστορικό συνήθως είναι  
αρνητικό, δεν υπάρχει ιστορικό εκζέματος στην παιδική ηλικία, οι 
προσβολές  
έχουν σχέση με λοιμώξεις, άσκηση κ.λ.π., οι δερματικές δοκιμασίες  
είναι συνήθως αρνητικές και δεν υπάρχει ευνοϊκή ανταπόκριση στην 
απευαισθητοποίηση. 
 
Οι προσβολές από ενδογενές βρογχικό άσθμα είναι πιο σοβαρές από αυτές  
του αλλεργικού άσθματος, η αγωγή δεν οδηγεί πάντοτε σε ίαση, η πρόγνωση  
είναι λιγότερο καλή καθ' ότι η κατάσταση αυτή έχει μεγαλύτερη τάση  
να εξελιχθεί σε χρονία, με ανάπτυξη βήχα και παραγωγή πτυέλων στα  
διαστήματα μεταξύ των οξειών προσβολών. 
 
Εκτός από τις βασικές κατηγορίες άσθματος υπάρχει ένας αριθμός κλινικών  
υπομορφών της νόσου που στην καθημερινή κλινική πράξη αναφέρονται  
με τους παρακάτω όρους, οι οποίοι συχνά αμφισβητούνται ως προς την  
ακρίβεια του περιεχομένου τους: 
 
1.  Χρονία ασθματική βρογχίτιδα. 
 
2.  ~Ασθμα προκαλούμενο από άσκηση. 
 
3.  ~Ασθμα από ασπιρίνη με ανάπτυξη πολυπόδων στη μύτη. 
 
4.  Επαγγελματικό άσθμα από εισπνοή διαφόρων ουσιών. 



 
5.  Νυκτερινό βρογχικό άσθμα. 
 
6.  Ψυχογενές άσθμα. 
 
7.  Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙ.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 
Γενικά όμως οι παροξυσμοί του ενδογενούς Β.Α. δεν διακρίνονται από  
εκείνους του αλλεργικού.  Με άλλα λόγια, αν ο κλινικός γιατρός δεν  
έχει στα χέρια του πλήρες και ακριβές ιστορικό, δεν θα είναι σε θέση  
να διακρίνει τον τύπο του άσθματος αν εξετάσει για πρώτη φορά τον  
ασθενή κατά τη διάρκεια ενός οξέος επεισοδίου.  Κοινά κλινικά 
χαρακτηριστικά  
της ασθματικής κρίσης και για τους δύο τύπους άσθματος είναι η 
αναπνευστική  
δυσχέρεια, η δύσπνοια με συρίττουσα αναπνοή και παράταση της εκπνοής,  
ο βήχας που μπορεί να είναι παραγωγικός με πτύελα συνήθως διαυγή και  
βλεννώδη, η αναπέταση των πτερυγίων της ρινός και η χρήση των 
επικουρικών  
αναπνευστικών μυών, αναλόγως προς τη βαρύτητα και τη διάρκεια της  
κρίσης. 
 
Ο ασθενής έχει αίσθημα σφιξίματος στο στήθος, διακατέχεται από άγχος,  
αγωνία και φόβο, έχει ταχυκαρδία, ιδρώτες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης  
και αδυναμία κατάκλισης. 
 
Η λανθασμένη εντύπωση ότι η συρίττουσα αναπνοή είναι συνώνυμος με  
το άσθμα επικρατεί άκόμη.  Γι' αυτό η φράση - κλισέ:  "όλοι οι συριγμοί  



κατά την αναπνοή δεν είναι άσθμα", χρησιμεύει για να υπενθυμίζει ότι  
η συρίττουσα αναπνοή και η δύσπνοια δεν είναι παθογνωμονικά ευρήματα  
του βρογχικού άσθματος.  Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και άλλες 
παθολογικές  
καταστάσεις όπως η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (καρδιακό άσθμα),  
η οξεία ή χρονία βρογχίτιδα ή βρογχιολίτιδα, η βρογχεκτασία, η 
πνευμονική  
εμβολή, τα σύνδρομα αγγειίτιδος, η απόφραξη ανωτέρων αεραγωγών από  
εισρόφηση τροφής ή όγκους, από αορτικό ανεύρυσμα, από διαφραγματοκήλη  
με παλινδρόμηση, το οίδημα ή οι όγκοι του λάρυγγος, το σύνδρομο του  
καρκινοειδούς και ο ψυχογενής υπεραερισμός. 
 
Για τον ασθενή λοιπόν που έχει συριγμό στην αναπνοή, ένας συνδυασμός  
του ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και των εργαστηριακών ευρημάτων  
θα πρέπει να αρκεί για τη διάγνωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = IV.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
Οι δοκιμασίες της πνευμονικής λειτουργίας είναι το πιο σημαντικό 
στοιχείο  
για την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης του άσθματος.  Τεκμηριώνουν  
την παρουσία ή μη της αποφρακτικής διαταραχής και την αναστρεψιμότητά  
της, πράγμα που αποτελεί την κύρια παθοφυσιολογική έκφραση του άσθματος. 
 
Επιπλέον, η ανίχνευση και η μέτρηση της ΒΥΑ στις περιπτώσεις που έχουμε  
ιστορικό και κλινική υποψία άσθματος αλλά φυσιολογική αναπνευστική  
λειτουργία, δίδουν στο Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας τον πρώτο  
ρόλο στην εργαστηριακή διερεύνηση της νόσου. 
 
Θετικές δερματικές δοκιμασίες μπορούν να παρουσιαστούν μετά εφαρμογή  
ποικίλων αλλεργιογόνων, αλλά το εύρημα αυτό δεν σχετίζεται υποχρεωτικά  
με την ύπαρξη άσθματος.  Η ηωσινοφιλία στο αίμα και στα πτύελα ενισχύει  
τη διάγνωση καθώς και η παρουσία στον ορό ειδικής κατά του αντιγόνου  
IgE ανοσοσφαιρίνης. 
 
Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι φυσιολογική ή να παρουσιάζει  
υπερδιαφάνεια του πνεύμονα με διεύρυνση των μεσοπλευρίων διαστημάτων,  
κάθοδο του διαφράγματος και ακόμη εστιακές ατελεκτασίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = V.   ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ<R> 
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
 
Κύριο παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό της ασθματικής κρίσης είναι ο  
περιορισμός της ροής (flow limitation) που εκτιμάται εργαστηριακά  
με τη μείωση των αντίστοιχων λειτουργικών παραμέτρων.  ~Ετσι στην  
ασθματική κρίση έχουμε μείωση της FVC, της FEV<MV>1<D>, και προπαντός  
της μεταξύ τους σχέσης FEV<MV>1<D>/FVC που είναι δείκτης της βαρύτητος  
της απόφραξης.  Επίσης οι ροές που αφορούν τους μέσους και μικρούς  
αεραγωγούς μειώνονται, όπως η μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή (MMFR) και  
οι ροές στο 50% και 25% της ζωτικής χωρητικότητος (MEF<MV>50<D> και  
ΜΕF<MV>25<D>).  Χαρακτηριστική είναι η μείωση της Αιχμής Εκπνευστικής  
Ροής ή Ανωτάτης Ροής (Peak Expiratiory Flow) που εκφράζει αδρά την  
συνολική κατάσταση των αεραγωγών στην ασθματική κρίση.  Ο τελευταίος  
αυτός δείκτης (PEF) είναι πολύ χρήσιμος και αξιοποιείται στην καθημερινή  
εκτίμηση του άσθματος με την χρήση απλών ροομέτρων.  Στη βάση όλων  
αυτών των διαταραχών βρίσκεται η αύξηση των αντιστάσεων των αεραγωγών  
(Raw), η μέτρηση των οποίων είναι ουσιώδης στην διάγνωση του άσθματος.  
Η  
αύξηση των αντιστάσεων οδηγεί στη διαταραχή των μηχανικών ιδιοτήτων  
του συστήματος και στην παγίδευση αέρα στις κυψελίδες.  Αποτέλεσμα  
της παγίδευσης αέρα είναι η αύξηση του υπολειπομένου όγκου (RV) και  
της ολικής πνευμονικής χωρητικότητος (TLC).   Λόγω των μεταβολών αυτών  
και της διαταραχής της σχέσης πίεσης/όγκου των πνευμόνων, επέρχεται  
κακή κατανομή του αερισμού και περαιτέρω επέρχεται διαταραχή στη σχέση  
αερισμού/αιματώσεως των πνευμόνων (V/Q).  ~Εκφραση της διαταραχής  
της σχέσης αερισμού/αιματώσεως είναι οι διαταραχές των αερίων αίματος  
που εμφανίζονται στην ασθματική κρίση.  Παραλλήλως, λόγω των αυξημένων  
αντιστάσεων και της διαταραχής της μηχανικής, αυξάνει υπερμέτρως το  
έργο της αναπνοής το οποίο, όπως είναι γνωστό, καταβάλλεται από τους  
αναπνευστικούς μύς. 
 
Οι πρώϊμες διαταραχές των αερίων είναι η υποξαιμία ( PaO2 ) και η  
υποκαπνία ( PaCO<MV>2<D> ) με επακόλουθο αναπνευστική αλκάλωση.  Αν  
δεν αναταχθεί η κρίση επέρχεται βαθμιαία περαιτέρω πτώση της PaO2  
ενώ η αύξηση της PaCO<MV>2<D> είναι ένδειξη επερχόμενης κοπώσεως των  
αναπνευστικών μυών και επαπειλουμένου αναπνευστικού κώματος.  Χρήσιμο  
κλινικό σημείο στην ασθματική κρίση είναι ο αριθμός  των αναπνοών. 
 
~Ετσι, ένας ασθενής σε ασθματική κρίση με PaO<MV>2<D> 40mmHg, 
PaCO<MV>2<D>  
40 mmHg και 40 αναπνοές ανά λεπτό, είναι στα πρόθυρα αναπνευστικού  
κώματος.  Εάν δεν αναταχθεί με θεραπεία ή μηχανική αναπνοή οδηγείται  
σε θάνατο. 
 



 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = VI.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
 
Στον ορισμό του Β.Α. περιέχεται σαν βασική έννοια η αναστεψιμότητα  
του περιορισμού της ροής.  Η αναστρεψιμότητα αυτή μπορεί να είναι  
αυτόματη ή να γίνεται μετά από θεραπεία.  Η άμεση εκτίμηση της 
αναστρεψιμότητας  
επιχειρείται με τη δοκιμασία βρογχοδιαστολής.  Η τεχνική συνίσταται  
στη χορήγηση θεραπευτικής δόσεως ενός β<MV>2<D> διεγέρτη με δοσιμετρική  
συσκευή σε μορφή αεροζόλ.  Μετά παρέλευση 15-20' επαναλαμβάνεται η  
δοκιμασία της δυναμικής εκπνοής και συγκρίνονται τα αποτελέσματα πριν  
και μετά τη βρογχοδιαστολή.  ~Εχουν προταθεί πολλές παράμετροι ως  
κατάλληλες για την εκτίμηση του αποτελέσματος.  Καθιερωμένη στην κλινική  
πράξη είναι η εκτίμηση της FEV<MV>1<D>  επειδή αναπαράγεται εύκολα  
και πιστά και αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στους μεγάλους και μικρούς  
αεραγωγούς.  Κατά συνέπειαν, εάν ο βρογχόσπασμος περιορίζεται στους  
μικρούς αεραγωγούς, απαραίτητη είναι η εκτίμηση της μεταβολής των  
ροών που αντιστοιχούν στους μέσου και μικρού μεγέθους αεραγωγούς 
(FEF<MV>25-75<D>,  
FEF<MV>50<D>, FEF<MV>25<D>).  ~Eχει προταθεί η χρήση και άλλων 
παραμέτρων,  
όπως η λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότης όπως μετράται με σωματικό  
πληθυσμογράφο (ITGV) και οι αντιστάσεις των αεραγωγών (Raw).  ~Ομως  
οι δύο τελευταίες παράμετροι, των οποίων η αξιοπιστία είναι δεδομένη,  
δεν είναι υπόθεση της καθ' ημέραν πράξης (51). 
 
Στη φάση της ηρεμίας θα βρούμε τις αδρές παραμέτρους (FVC, FEV<MV>1<D>,  
PEF) φυσιολογικές, ενώ πολύ συχνά οι παράμετροι που υπολογίζονται  
από την καμπύλη ροής/όγκου και αφορούν τους μέσους και μικρούς 
αεραγωγούς  
(ΜΜFR ή FEF<MV>25-75<D>, FEF<MV>50<D> και FEF <MV>25<D>) είναι 
παθολογικές. 
 
~Ετσι λοιπόν στην καθ' ημέραν κλινική πράξη έχουν υιοθετηθεί τα παρακάτω  
κριτήρια επιτυχούς βρογχοδιαστολής: 
 
<MU>Παράμετροι<D>                       <MU>Αύξηση<D> 
 
FEV<MV>1<D>                      15% ή 200 ml τουλάχιστον 
 
FEF<MV>25-75<D> ή FEF<MV>50<D>                     30% 
 
FVC                                 15% 
 
 
 
Η έλλειψη ανταπόκρισης στη βρογχοδιαστολή δεν σημαίνει υποχρεωτικώς  
την απουσία βρογχικού άσθματος από τον εξεταζόμενο.  Είναι πολλοί  
οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη δοκιμασία 
βρογχοδιαστολής(48): 
 
1.  Κακή εκτέλεση της δοκιμασίας. 
 
2.  Ανεπαρκής δόση του φαρμάκου. 
 
3.  Ακαταλληλότης της παραμέτρου που εκτιμάται. 
 



4.  Επικράτηση μη αναστρέψιμου στοιχείου. 
 
Την ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή καθορίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 
 
1.  Η αντιδραστικότης των αεραγωγών. 
 
2.  Ο βαθμός απόφραξης και ο βρογχοκινητικός τόνος. 
 
3.  Η θέση εναπόθεσης του φαρμάκου σε σχέση με τη θέση απόφραξης. 
 
4.  Η δόση του φαρμάκου που εναποτίθεται στους αεραγωγούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ = ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = Ι .  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ <R> 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 



 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙ.   ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙΙ.  ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ =  
 
ΤΙΤΛΟΙ = Ι.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ <R> 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
 
Η επιδημιολογία του άσθματος εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολυσύνθετο  
πρόβλημα.  Η δυσκολία αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, οι κύριοι  
των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
1)  Η αδυναμία ακριβούς ορισμού του άσθματος ως νοσολογικής οντότητας  
και η έλλειψη συμφωνίας για τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν στις  
επιδημιολογικές έρευνες. 
 
2)  Η μεγάλη ποικιλία με την οποία μπορεί να εμφανιστεί ένα άσθμα  
όσον αφορά την κλινική εκδήλωση, την ηλικία έναρξης, την συνύπαρξη  
ατοπίας, τη θεραπευτική ανταπόκριση κ.λ.π. καθιστά δύσκολη την 
επιδημιολογική  
προσέγγισή του από ανθρώπους που στερούνται της κλινικής εμπειρίας  
της νόσου. 
 
3)  Η ερμηνεία των στοιχείων από τους διάφορους ερευνητές δεν έχει  
αποφύγει μεθοδολογικές παγίδες, όπως π.χ. τη διάκριση του επιπολασμού  
μεταξύ των ατόμων που σε δεδομένη στιγμή πάσχουν από άσθμα (Current  
asthma - point prevalence) και των ανθρώπων που σε δεδομένη στιγμή  
αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχαν άσθμα (lifetime prevalence). (52). 
 
4)  Ο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70 κακός σχεδιασμός των ερευνών.  
Η  
επιδημιολογική έρευνα στη συνέχεια, επεκτεινόμενη και στον 3ο Κόσμο,  
λειτούργησε στη βάση συγκεκριμένων υποθέσεων με αποτέλεσματα πιo 
αναπαραγώγιμα  
και αξιόπιστα (39,52). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
 
Η αυξητική τάση που παρουσιάζει ο επιπολασμός του βρογχικού άσθματος,  
η αυξημένη θνητότητα και το αυξημένο φορτίο που αντιπροσωπεύει για  
το σύστημα υγείας επιβεβαιώνονται από πολλές πηγές.  Από τη Βρεττανία  
των αρχών της δεκαετίας του '70, τη Ν. Ζηλανδία των αρχών του '80,  
νέες εργασίες από πολλές πηγές (1989), ενισχύουν την παραπάνω παρατήρηση  
η οποία επιβεβαιώνεται από τις αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία,  
με σημαντικότερη αυξητική τάση στη παιδική ηλικία, αλλά και τη συνεχώς  
αυξανόμενη ζήτηση ιατρικής βοήθειας και την κατανάλωση αντιασθματικών  
φαρμάκων. 
 
Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προτύπωσης της  
μεθοδολογίας διάγνωσης και αντιμετώπισης του άσθματος.  Στην κατεύθυνση  
αυτή, έγινε η μεγαλύτερη προσπάθεια αποτύπωσης της δερματικής 
ευαισθησίας  
και ατοπίας, με παραπάνω από 15000 εξετασθέντες στις ΗΠΑ.  Ο όρος  
"ατοπία" που υπονοεί μιά παθολογική αντίδραση σε αλλεργιογόνα, μπορεί  
να οριστεί κλινικά σαν ιστορικό άσθματος ή εκζέματος, ή σαν μιά 
παθολογική  
δερμοαντίδραση σε ένα τουλάχιστον κοινό εισπνεόμενο αλλεργιογόνο,  
ή σαν μιά μη εξηγούμενη από παρασιτώσεις παθολογικά υψηλή IgE ορού,  
ή σαν παρουσία IgE σε ειδικά εισπνεόμενα αλλεργιογόνα.  Ευτυχώς, παρόλο  
που δεν υπάρχει συναίνεση στον ορισμό του άσθματος ή της ατοπίας,  
οι μέθοδοι ελέγχου των δερμοαντιδράσεων προτυπώνονται με τη χρήση  
κεκαθαρμένων αλλεργιογόνων και διαλυμάτων.  Στη NHANES-II, σαν θετική  
δερμοαντίδραση ορίστηκε η ερυθηματώδης αντίδραση διαμέτρου τουλάχιστον  
10.5 mm σε ένα τουλάχιστον από τα οκτώ κοινά αλλεργιογόνα.  Με αυτό  
τον ορισμό, 30% των λευκών ανδρών βρίσκονται θετικοί με κορύφωση στην  
ηλικία 18-24 ετών.  Η συχνότητα στις γυναίκες είναι 20% μικρότερη  
απ' ότι στους άνδρες, μιά διαφορά η οποία δεν είχε παρατηρηθεί σε  
παλαιότερες και μικρότερες έρευνες.  Συχνότερα θετική δερμοαντίδραση  
είχαν τα υψηλής οικονομικής τάξης και εκπαίδευσης άτομα όπως και οι  
αστικοί πληθυσμοί σε σχέση με τους αγροτικούς, αν και οι κάτοικοι  
των προαστίων ήταν συχνότερα θετικοί σε σχέση με τους κατοίκους των  
κέντρων. 
 
Αν και η διασπορά των αποτελεσμάτων ήταν μεγάλη, οι σημαντικές διαφορές  
στη συχνότητα μεταξύ περιοχών δεν εξηγούνται από διαφορές στη συχνότητα  
έκθεσης στα ειδικά αλλεργιογόνα.  Η ευαισθησία στα αλλεργιογόνα 
εμφανίστηκε  
- όπως αναμενόταν - αυξημένη τους μήνες που ακολουθούσαν την περίοδο  



μεγίστης έκθεσης σε αυτά, σε σχέση με την περίοδο μεγίστης έκθεσης  
και την προηγηθείσα αυτής. 
 
Η αδυναμία ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του άσθματος δυσκολεύει την  
αποτύπωση της επιδημιολογικής του εικόνας.  Πάντως, στην παιδική ηλικία,  
τόσο το άσθμα όσο και ο εκπνευστικός συριγμός είναι συχνότερα στα  
αγόρια και οι συχνότητες αρχίζουν να συγκλίνουν στην εφηβεία.  Στους  
ενήλικες οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων φαίνεται να είναι μικρές.  
Φαίνεται  
επίσης να υπάρχει σημαντική διαφορά στη συχνότητα μεταξύ των διαφόρων  
αναπτυγμένων χωρών, που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο μεταξύ των 
αναπτυσσομένων.  Ο  
χαμηλότερος επιπολασμός βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες αγροτικές 
περιοχές,  
ενώ οι αστικές περιοχές φαίνεται να έχουν σταθερά υψηλότερες συχνότητες  
των αγροτικών.  Οι συσχετίσεις με τη φυλετική καταγωγή έδωσαν 
αντικρουόμενα  
αποτελέσματα.  Πάντως στις ΗΠΑ η συχνότητα στον πληθυσμό της μαύρης  
φυλής είναι υψηλότερη.  Η συσχέτιση με την κοινωνική τάξη ήταν επίσης  
ασταθής.  Οι περισσότερες μελέτες περιγράφουν τη σχέση σαν αδιάφορη,  
αν και οι παλαιότερες εργασίες εύρισκαν αυξημένη συχνότητα στις 
υψηλότερες  
κοινωνικά τάξεις. 
 
Η ανακάλυψη των IgE τη δεκαετία του '60 έδωσε το πρώτο έρεισμα στη  
διερεύνηση του ρόλου των γενετικών παραγόντων.  Μελέτες σε διδύμους,  
οικογένειες αλλά και πειράματα σε ζώα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα  
ότι η παραγωγή των IgE είναι κάτω από γενετικό έλεγχο.  Η μορφή της  
κληρονομικότητας που προτάθηκε ήταν η επικρατούσα, η συνεπικρατούσα,  
η υπολειπόμενη (106) ή η πολυγονιδιακή (107), χωρίς μέχρι σήμερα να  
υπάρχει ομοφωνία.  Η μεγάλη επικάλυψη των φυσιολογικών και των 
παθολογικών  
τιμών των IgE, η υψηλή συμμετοχή των περιβαλλοντικών παραγόντων στα  
επίπεδα των IgE, αλλά και η αδυναμία καθορισμού βασικών τιμών στους  
ανθρώπους, αποτελούν τους παράγοντες εκείνους που δυσκολεύουν τον  
καθορισμό των "παθολογικών" φαινοτύπων.  Νεώτερες έρευνες (108) 
εντοπίζουν  
στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 11 το υπεύθυνο γονίδιο για την  
αλλεργική αντίδραση. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο έλεγχος της δερματικής ευαισθησίας  
σε ειδικά αλλεργιογόνα, μια και έχει βρεθεί ότι σε συγκεκριμένα άτομα  
με χαμηλές τιμες IgE στο πλάσμα η δερματική απάντηση στο συγκεκριμένο  
αντιγόνο φαίνεται να συνδέεται με συγκεκριμένο HLA φαινότυπο. 
 
Τέτοια σύνδεση ισχύει για παράδειγμα για το αλλεργιογόνο ragweed Ra  
-5 και το φαινότυπο HLA-Dw2 (109) αλλά και για το ryegrass και το  
HLA-DR2 (110).  Mια και το HLA σύστημα εδράζεται στο χρωμόσωμα 6 ενώ  
τα υπεύθυνα για την αλλεργική αντίδραση γονίδια στο χρωμόσωμα 11,  
το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας προκειμένου να αποσαφηνισθούν οι  
σχέσεις των δύο συστημάτων.  ~Εχει επίσης δειχθεί ότι σε μικρό αριθμό  
ατόμων ο εκπνευστικός συριγμός αλλά και η βρογχική υπεραντιδραστικότητα  
στα χολινεργικά μεταβιβάζονται ανεξάρτητα από την ατοπία.  Διαφορετική  
οδό γενετικής μεταβίβασης φαίνεται να ακολουθεί επίσης και η ικανότητα  
της IgE να ελευθερώνει ισταμίνη από τα βασεόφιλα (111). 
 
 
 
 
 



ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙ.  ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Η ανομοιογένεια στον ορισμό και στις μεθόδους για την μέτρηση της  
επίπτωσης, καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από μελέτες  
που έχουν γίνει για την επίπτωση του άσθματος σε διαφορετικούς 
πληθυσμούς.  ~Ετσι,  
μελέτες σε παιδιά στις οποίες χρησιμοποιείται μόνο ερωτηματολόγιο  
μπορούν εύκολα να υποεκτιμήσουν την επίπτωση της νόσου, ενώ εξ άλλου  
οι πληροφορίες του ερωτηματολογίου δεν είναι επαρκείς για να διαγνώσουν  
την βρογχική υπεραντιδραστικότητα (43, 58, 70, 73.) 
 
Τα αποτελέσματα από μεγάλο αριθμό δημοσιευθεισών μελετών δείχνουν  
ότι υπάρχουν ευρείες διαφορές στην επίπτωση του άσθματος στα παιδιά.  Οι  
υψηλότεροι δείκτες δηλ. μεταξύ 11% και 17% εμφανίζονται σε παιδιά  
στην Αυστραλία (42, 74) και στη Νέα Ζηλανδία (81).   Η επίπτωση φαίνεται  
να είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.  Στις περισσότερες 
αναπτυσσόμενες  
χώρες και ιδιαίτερα σε χωριά φαίνεται να είναι εξαιρετικά χαμηλή (75). 
 
Η εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης της συρίττουσας αναπνοής - ακόμα  
και των επεισοδίων συρίττουσας αναπνοής κατά το παρελθόν - δείχνει  
τιμές μεταξύ 12% και 30% σε διαφορετικούς πληθυσμούς με συχνότερη  
το 20%.  Φαίνεται ότι η επίπτωση της συρίττουσας αναπνοής είναι 
υψηλότερη  
και εμφανίζει μικρότερη ποικιλία στον πληθυσμό απ' ότι η επίπτωση  
του άσθματος. 
 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίπτωση αυξάνει με τη μετακίνηση του πληθυσμού  
από αγροτικές σε αστικές περιοχές (70, 77). 
 
ΜΕΣΗ = Μ. Βρεττανία - Γαλλία 
Οι πολλές επιδημιολογικές μελέτες του άσθματος σε παιδιά έδειξαν  
ποσοστά  
που κυμαίνονταν από 3% μέχρι 6.8%.  Το υψηλότερο ποσοστό 6.8% βρέθηκε  
σε μελέτη παιδιών σχολικής ηλικίας αγροτικής περιοχής που έγινε στη  
χρονική περίοδο 1967-1969. Πέντε μελέτες που αναφέρονται σε σύγχρονη  
επικράτηση έδειξαν ποσοστά που κυμαίνονται από 1.8% μέχρι 3.6% (52). 
 
Υπολογισμοί της επίπτωσης της συρίττουσας αναπνοής άσχετα από τη 
διάγνωση  
του άσθματος, έχουν αναφέρει ποσοστά από 1.1%-24.7% στα παιδιά (78.) 
 
 
 
ΜΕΣΗ = ΗΠΑ 
 
Μελέτη σε 9000 οικογένειες από 18 πολιτείες μεταξύ των ετών 1928-31  
έδειξε  
την επίπτωση του άσθματος σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών 0.5%.  Ακολούθως  
πολλές έρευνες έγιναν σε παιδιά, οι πλείστες των οποίων αναφέρονταν  
σε μελέτη του γενικού πληθυσμού στο Tecumseh (Michigan), σύμφωνα με  
την οποία αναφέρθηκε ότι 13.1% των παιδιών ηλικίας 6-14 ετών έδωσαν  
ιστορικό πιθανού άσθματος, ενώ 4.1% βεβαίου άσθματος (52, 70, 79). 
 
Μιά μελέτη στο Tucson Arizona (52) αναφέρει ελάχιστη τρέχουσα επίπτωση  
8.5% σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, αλλά αυτή η υψηλή τιμή θα μπορούσε  
να οφείλεται εν μέρει στην εκλεκτική μετανάστευση στο Tucson του οποίου  
το ξηρό κλίμα ήταν ευεργετικό για το άσθμα. 
 
ΜΕΣΗ = Αυστραλία, Τασμανία και Νέα Ζηλανδία (81, 82) 



 
Φαίνεται ότι εδώ η επίπτωση του παιδικού άσθματος είναι υψηλότερη  
από εκείνη των δυτικών χωρών. (10.2% στην Αυστραλασία, 6.8% στη 
Βρεττανία  
ενώ Ν. Ζηλανδία: 1969:7.1%, 1982:13.5%). 
 
ΜΕΣΗ = Αφρική (83, 84) 
 
Λίγα στοιχεία υπάρχουν από την Αφρικανική ~Ηπειρο.  Λίγες πληθυσμιακές  
μελέτες έχουν προσδιορίσει τιμές της επίπτωσης του άσθματος ή της  
συρίττουσας αναπνοής.  Δύο μελέτες του 1974 ανέφεραν ότι το άσθμα  
ήταν σπάνιο στα παιδιά.  Στην Γκάμπια ούτε παιδί ούτε ενήλικας 
αναγνωρίσθηκε  
σαν ασθματικός σε αγροτικές περιοχές.  
 
Επίσης παιδικό άσθμα βρέθηκε να είναι σπάνιο στη Ζάμπια ή σε περιοχή  
της Νιγηριανής σαβάννας (85). 
 
Μεταξύ των ετών 1963 και 1967, μιά επιθεώρηση των εισαγωγών στο 
νοσοκομείο  
στο Durban ανέφερε ότι μεταξύ των παιδιών του Banth μόνο 0.02% των  
εισαγωγών αφορούσαν "αληθές άσθμα" ενώ οι τιμές στην Ινδία και σε  
λευκά παιδιά ήταν αμφότερες 0.8%. 
 
Το 1977 σε μιά μελέτη σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε αγροτικές περιοχές  
της Τανζανίας βρέθηκε η επίπτωση του άσθματος να είναι 7.9%, τα κορίτσια  
να προσβάλλονται συχνότερα από τα αγόρια.  Σε μιά μελέτη σε παιδιά  
της Xhosa, ηλικίας 6-9 ετών, που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές του  
Transkei χρησιμοποιήθηκε η μετά από άσκηση πρόκληση για την αναγνώριση  
του άσθματος: μόνο ένα από τα εξακόσια εβδομήντα ένα παιδιά (0.14%)  
είχε μια ανώμαλη αστάθεια, ενώ βρέθηκε ποσοστό 3.17% σε εξακόσια 
εννενήντα  
τέσσερα παιδιά της Χhosa που ζούσαν σε Αφρικανική Κοινότητα του Κεϊπ  
Τάουν (86). 
 
ΜΕΣΗ = Τουρκία 
 
Μελέτη παιδιών σχολικής ηλικίας στην ~Αγκυρα (91) έδωσε επίπτωση του  
άσθματος 2.2%, ενώ παιδιά που παρουσίαζαν συρίττουσα αναπνοή βρέθηκαν  
σε ποσοστό 20%. 
 
ΜΕΣΗ = Ινδία 
 
Μιά μεγάλη μελέτη που έρχεται από την πόλη Petne το 1966 αναφέρει  
χαμηλή επίπτωση του άσθματος (0.2%) σε παιδιά, χωρίς διαφορά στο φύλο  
(87). 
 
ΜΕΣΗ = Νεπάλ 
 
Η με άσκηση πρόκληση χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση του άσθματος  
σε μελέτη παιδιών ηλικίας 5-15 ετών σε χωριό του Ανατολικού Νεπάλ.  
Ιστορικό  
συρίττουσας αναπνοής εδόθη από το 6.3% των παιδιών αλλά ανώμαλη αστάθεια  
βρέθηκε μόνο στο 2% (88). 
 
ΜΕΣΗ = Σιγκαπούρη 
 
Σε ένα δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας που περιλαμβάνει και τις 3  
φυλές, η επίπτωση μεταξύ των ηλικιών 4 και 6 ετών βρέθηκε 2.9% και  
περί το τέλος της εφηβείας έπεσε στο 1.1.% (52). 



 
ΜΕΣΗ = Ιαπωνία 
 
Μιά μελέτη παιδιών σχολικής ηλικίας του Τόκυο το 1963  αναφέρει την  
επίπτωση του άσθματος στα αγόρια να είναι 0.9% και στα κορίτσια 6.5%.  
Μιά  
ανασκόπηση της επίπτωσης του άσθματος έδειξε ότι αυτή είχε 
υπερδιπλασιασθεί  
(από 1% σε 2.3%) μεταξύ των ετών 1955 και 1971. 
 
ΜΕΣΗ = Παπούα Ν. Γουϊνέας 
 
Σε μελέτη του πληθυσμού των Papua της Ν. Γουϊνέας, ιστορικό άσθματος  
δόθηκε πολύ συχνότερα σε παιδιά των παράκτιων χωρών από αυτά των 
ορεινών,  
κυμαινόμενο από 16% στα νεώτερα σε 12% στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας  
(76, 89, 90). 
 
ΜΕΣΗ = Ν. Αμερική και Δυτικές Ινδίες 
 
Υπάρχει λίγη πληροφόρηση από τη Ν. Αμερική.  Μιά μελέτη στο Καράκας  
της Βενεζουέλας το 1968, αναφέρει ότι η επίπτωση του άσθματος είναι  
7.3%.  Στο Barbados μιά μελέτη παιδιών ηλικίας 5-15 ετών το 1973 
αναφέρει  
ότι η τρέχουσα επίπτωση του άσθματος είναι 1.1% (91). 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΙΙΙ.  ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Οι μελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την συχνότητα του  
άσθματος των παιδιών στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες, όπως ελέχθη στην  
εισαγωγή. 
 
Η πρώτη έρευνα έγινε στην Πάτρα στα χρόνια 1977 - 1978 και δίνει ποσοστό  
1.49% μεταξύ των μαθητών της πόλης (92). 
 
Επανελήφθη δεκατέσσερα χρόνια αργότερα σε συνομήλικο πληθυσμό στα  
ίδια σχολεία της Πάτρας από άλλους όμως μελετητές και βρέθηκε ποσοστό  
4,59% ενεργού άσθματος.  Διαπιστώνεται υπερτριπλασιασμός της επίπτωσης  
του βρογχικού άσθματος (112). 
 
Για το Νομό ~Εβρου αναφέρεται ποσοστό 6% (91), ενώ σε Πανελλήνιο επίπεδο  
υπάρχει μόνο μία μελέτη η οποία και αναφέρει ποσοστό βρογχικού άσθματος  
7.3% για παιδιά ηλικίας 7 - 8 ετών (93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ-1 = ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα επιδημιολογικά και κλινικά προβλήματα που συνοδεύουν το άσθμα είναι  
διεθνώς ενεργά.  Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου αυξάνει, ενώ επίσης  
αυξάνουν οι εισαγωγές στο Νοσοκομείο, ενδεχομένως δε και οι θάνατοι.  Ο  
σχεδιασμός θεραπευτικής αντιμετώπισης σε επίπεδο Κοινωνιών και Κρατών  
στηρίζεται στην - όσο το δυνατόν - ακριβέστερη γνώση όλων των δεδομένων,  
συμπεριλαμβανομένων και των επιδημιολογικών.  Στη χώρα μας υπάρχει  
μόνο μιά Πανελλήνια μελέτη για την επίπτωση του παιδικού άσθματος  
και πολύ λίγες που αναφέρονται σε διάφορες περιοχές.  Η ανίχνευση  
του επιπολασμού στο Νομό Ευρυτανίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
του (ψύχος, μηδενική ατμοσφαιρική ρύπανση, πλούσια χλωρίδα, μεγάλο  
υψόμετρο) ήταν μιά προφανής αναγκαιότητα.  Για τους λόγους αυτούς  
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη μελέτη. 
 
ΤΙΤΛΟΙ = ΥΛΙΚΟ 
 
Απευθυνθήκαμε σε μαθητές και μαθήτριες στοιχειώδους και μέσης 
εκπαίδευσης  
ηλικίας 8 - 18 ετών της πόλης του Καρπενησίου.  Μετά από λεπτομερή  
ενημέρωση για τον σκοπό και τη διαδικασία διεξαγωγής της μελέτης,  
παρεδόθη στους γονείς ερωτηματολόγιο προτυπωμένο στο οποίο εκαλούντο  
να απαντήσουν σε 23 συγκεκριμένες ερωτήσεις: 
 
22 = ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
3333 = <BU>ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ<D> 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ........................................................ΟΝΟΜΑ  
......................................<R> 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
........................................ΗΛΙΚΙΑ.............ΥΨΟΣ.........
.............<R> 
ΒΑΡΟΣ.............ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.............................................
....ΤΗΛ  
........................ 
 
Z_TBL_BEG = COLUMNS(2), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(4.5800,1.2683),  
WIDTH(9.1600), HGUTTER(.0555), VGUTTER(.0555), KEEP(OFF), ALIGN(CT) 
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, 444 
 
, ΝΑΙ   ΟΧΙ 
 
1. Υποφέρει κανείς στην οικογένεια (πατέρας,, μητέρα,, αδελφός/ή,,  
ή κάποιος κοντινός συγγενής) από μία απ' τις παρακάτω αρρώστιες;<R> 
 Αλλεργία<R> 
 ~Ασθμα<R> 
 Συγγενή καρδιοπάθεια<R> 
 Μυοπάθεια, <R> 
<R> 
<R> 
........./...........<R> 
........./...........<R> 
........./...........<R> 
......../............ 
 
2. ~Εχει το παιδί τώρα ή είχε στο παρελθόν,, κάποια από τις αρρώστιες  



που αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση;, <R> 
<R> 
........../.......... 
 
3. ~Εχει σφίξιμο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή;<R> 
   ΑΝ ΝΑΙ, ........../.......... 
 
4. Με κρυολόγημα;, ........../.......... 
 
5. Χωρίς κρυολόγημα;<R> 
   ΑΝ ΝΑΙ<R> 
6. Πότε;, ........../.......... 
 
7. ~Εχει "σφύριγμα" ή "βράσιμο" ή "γατάκια" στο στήθος όταν αναπνέει;<R> 
   ΑΝ ΝΑΙ, <R> 
........../......... 
 
8. ~Οταν είναι κρυωμένο;, ........../.......... 
 
9. ~Ασχετα με το κρυολόγημα;, ........../.......... 
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT 
 
10. Περισσότερο τη μέρα ή τη νύχτα;,  
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, 444 
 
11. Μήπως οι καιρικές συνθήκες όπως ο συνδυασμός κρύου και ομίχλης  
επιδεινώνουν τα συμπτώματα και έχει περισσότερη δύσπνοια;, <R> 
<R> 
........../.......... 
 
12. Μπήκε ποτέ στο Νοσοκομείο για σοβαρό κρυολόγημα ή άλλη πνευμονική  
πάθηση;<R> 
   ΑΝ ΝΑΙ<R> 
α.  Πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο;<R> 
β.  Πόσες μέρες έλειψε από το σχολείο;<R> 
γ.  Πότε ήταν το τελευταίο επεισόδιο;, <R> 
.........../.......... 
 
13. Καπνίζεις;<R> 
   ΑΝ ΝΑΙ, ........../.......... 
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT 
 
14. Σε ποιά ηλικία άρχισες;<R> 
15. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;,  
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, 444 
 
16. Αν δεν καπνίζεις,, οι γονείς σου καπνίζουν;<R> 
    ΑΝ ΝΑΙ, ........../......... 
 
17. Ο ένας;, ........./......... 
 
18. Και οι δύο;, ........../.......... 
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT 
 
19. Πόσα τσιγάρα συνολικά την ημέρα;,  



 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, 444 
 
20. ~Εχεις βγάλει ποτέ δερματικό εξανθημα;<R> 
    ΑΝ ΝΑΙ<R> 
α.  Με τροφή;<R> 
β.  Με φάρμακο;<R> 
γ.  Συγκεκριμένη εποχή και ποιά;, ........./..........<R> 
<R> 
........../..........<R> 
........../.......... 
 
21. ~Εχετε δύσπνοια μετά από:<R> 
α.  Κούραση (π.χ. μετά από πολύ παιγνίδι)<R> 
β.  Γέλιο<R> 
γ.  Λήψη ασπιρίνης, <R> 
........../..........<R> 
........../..........<R> 
........./......... 
 
22. ~Εχεις θηλάσει;<R> 
    ΑΝ ΝΑΙ, ........../......... 
 
Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT 
 
23. Για πόσο χρονικό διάστημα;,  
 
Z_TBL_END =  
 
 
 
Το ερωτηματολόγιο ειδικότερα αφορούσε: 
 
α) Ατομικό αναμνηστικό. 
 
β) Κληρονομικό αναμνηστικό 
 
για νοσήματα αναπνευστικού, κυκλοφορικού συστήματος και εκδηλώσεις  
υπερευαισθησίας. 
 
Η συμπλήρωση γινόταν από τους γονείς με τη βοήθεια ενός ιατρού. 
 
Μετά τη συμπλήρωση και παράδοση του ερωτηματολογίου, τα παιδιά 
υποβάλονταν  
σε πλήρη κλινική εξέταση με έμφαση στην εξέταση του αναπνευστικού  
και κυκλοφορικού συστήματος, από τον ίδιο πάντοτε ιατρό. 
 
Τα παιδιά πριν υποβληθούν στον λειτουργικό έλεγχο ενημερώθηκαν για  
τον τρόπο που πρέπει να "φυσήξουν] στο επιστόμιο και για το επιδιωκόμενο  
αποτέλεσμα. ~Εγινε προσπάθεια για να εξοικειωθούν με τον χώρο και  
να αισθάνονται άνετα. 
 
Από την εξέταση σημειώθηκαν ό,τι τυχόν ευρήματα υπήρχαν όπως π.χ.  
ρόγχοι μουσικοί ή μη μουσικοί, διάχυτοι ή εντοπισμένοι, παράταση 
εκπνοής,  
τραχύτης ψιθυρίσματος και ό,τι άλλο εύρημα ήταν αξιοσημείωτο. 
 
Μετά την κλινική εξέταση τα παιδιά υποβάλονταν σε λειτουργικό έλεγχο  
της αναπνοής. 
 



Ο έλεγχος περιλάμβανε καμπύλη ροής/όγκου πριν και μετά βρογχοδιαστολή. 
 
Η δοκιμασία γινόταν με μηχάνημα Pneumoscreen Jaeger που λειτουργεί  
σε πνευμοταχογράφο τύπου Lilly ο οποίος αποδίδει γραμμικότητα στις  
περιοχές 0-12 L/sec. 
 
Η δοκιμασία γινόταν σε όρθια θέση ως εξής: 
 
Με πλαστικό επιστόμιο αποστειρωμένο και κλειστή την ρινική οδό με  
ρινοπίεστρο, τα παιδιά συνδέονταν με την μηχανή. 
 
Τους εδίδετο η οδηγία να αναπνέουν ήρεμα έως ότου προσαρμοσθούν και  
ο αναπνεόμενος όγκος (Tidal Volume) σταθεροποιηθεί. 
 
Κατόπιν ακολουθούσε ήρεμη πλήρης εκπνοή και στη συνέχεια δυναμική  
εισπνοή και δυναμική πλήρης εκπνοή.  Ο χειρισμός επαναλαμβάνονταν  
τρείς φορές από τις οποίες η συσκευή επιλέγει εκείνη με την μεγαλύτερη  
αιχμή εκπνευστικής ροής.  Οι καμπύλες ήσαν αμέσου αναπαραγωγής με  
ψηφιακό τρόπο στην οθόνη της συσκευής. 
 
Μετά την εκτέλεση της δοκιμασίας το αποτέλεσμα καταγράφονταν σε κοινό  
καταγραφικό και περιελάμβανε το τμήμα της καμπύλης ροής/όγκου και  
τα αριθμητικά δεδομένα με 23 παραμέτρους πριν και μετά βρογχοδιαστολή  
(βλέπε καμπύλη σελ. 45). 
 
Το πλεονέκτημα της καμπύλης ροής/όγκου έναντι της κλασσικής δυναμικής  
σπιρομετρήσεως συνίσταται στην απεικόνιση του σχήματος της καμπύλης  
το οποίο είναι πολύτιμο για την εκτίμηση της λειτουργίας των ανωτέρων  
αεραγωγών, αλλά και των αεραγωγών στα άλλα επίπεδα. 
 
Επίσης από την δοκιμασία καταγράφονταν όλες οι ροές των αεραγωγών  
κατά μέγεθος, πράγμα που μας επέτρεπε να έχουμε εικόνα από διάφορες  
γενεές των αεραγωγών μελετώντας τις ροές στο 75%, 50% και 25% της  
FVC. 
 
Τέλος και σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι το κατιόν εκπνευστικό  
σκέλος της καμπύλης ροής/όγκου κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι  
ανεξάρτητο από την βούληση και την προσπάθεια.  Πλέον αυτού, το 
λογισμικό  
(software) της συγκεκριμένης μονάδας επιτρέπει την αναγνώριση των  
ατελών προσπαθειών δίνοντας μηδενική τιμή για την FEV<MV>1<D> όταν  
η συσκευή δεν είναι πλήρης.  Μετά την εκτέλεση της πρώτης δοκιμασίας  
χορηγούνταν στα παιδιά σαλβουταμόλη σε εισπνοές σε θεραπευτικές δόσεις  
δηλ. 2 εισπνοές aerolin 200mg. 
 
Μετά την παρέλευση 20 λεπτών επαναλαμβανόταν η δοκιμασία με τον ίδιο  
τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. 
 
Τα δεδομένα της πρώτης προσπάθειας συγκρίνονταν αυτομάτως από τον  
υπολογιστή με τα δεδομένα της δεύτερης και τυπώνονταν σε δύο επάλληλες  
καμπύλες.  Επίσης τυπώνονταν παράλληλα και τα δεδομένα της πρώτης  
και δεύτερης εξέτασης. 
 
Οι ηλικίες των παιδιών και τα σωματομετρικά τους στοιχεία περιγράφονται  
στο κεφάλαιο ]αποτελέσματα]. 
 
~Οσα παιδιά δεν επετέλεσαν αποδεκτή δοκιμασία αποκλείσθηκαν από τη  
μελέτη. 
 
 


