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Περίληψη: Η κυστική ίνωση αποτελεί το πιο διαδεδομένο
κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής, προσβάλλοντας
περίπου 1: 2500 παιδιά. Η βασική γενετική διαταραχή στην
κυστική ίνωση προκαλεί μικροβιακές λοιμώξεις που εγκαθίστανται συχνά στον πνεύμονα και οφείλονται σε παθογόνα βακτήρια, κυρίως στην αεριογόνο ψευδομονάδα. Οι
συχνές παροξύνσεις από ψευδομονάδα οδηγούν σε ραγδαία επιδείνωση της χρόνιας πνευμονοπάθειας. Η συχνή
ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιβράδυνση της εξέλιξης της χρόνιας
πνευμονοπάθειας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι νοσηλείες του μικρού ασθενή στο νοσοκομείο και να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής του.
Η επιλογή της ενδοφλέβιας αντιβιοτικής θεραπείας στο
σπίτι αποτελεί μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση
θεραπείας, λόγω των πλεονεκτημάτων που περιλαμβάνει,
όπως η μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο, η μείωση
των ημερών νοσηλείας, η ελάττωση των πιθανοτήτων για
μετάδοση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η καλύτερη
ποιότητα ζωής και η οικονομική ωφέλεια των ασθενών.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να διερευνήσει
την αποτελεσματικότητα της κατ’ οίκον νοσηλείας σε παιδιά με κυστική ίνωση.

Abstract: Cystic fibrosis is the most common genetic disease affecting approximately one in 2500 live births in Caucasians. The basic genetic disorder of cystic fibrosis causes
mainly pulmonary infections and many patients are colonized with pseudomonas aeruginosa. The frequent respiratory exacerbations by pseudomonas aeruginosa lead
to rapid deterioration of chronic lung disease. Frequent intravenous antibiotic treatment is the cornerstone in slowing down progression of lung disease. This results to an increase of hospitalizations of paediatric patients with cystic
fibrosis and affects negatively their quality of life.
An interesting alternative treatment is the choice of intravenous antibiotic treatment at home, due to the advantages it involves such as reducing hospital admissions,
lessening the chances of transmission of nosocomial infections, better Quality of Life and economic benefit of patients. The aim of the present review article is to investigate
the efficacy of home care to children with cystic fibrosis.

Λέξεις-Κλειδιά: κυστική ίνωση, παιδιά, παιδιατρική κατ›
οίκον νοσηλεία, ενδοφλέβια αγωγή στο σπίτι
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Εισαγωγή
Κυστική Ίνωση - Ορισμός
Η κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος (παλαιότερος
όρος) αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό
νόσημα της λευκής φυλής, προσβάλλοντας
περίπου 1:2500 παιδιά1,2. Μεταδίδεται μέσω
γονιδίου (του ρυθμιστή της διαμεμβρανικής
αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης CFTR) που
εδράζει στο χρωμόσωμα 7 και μεταβιβάζεται
με τον υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα.
Ειδικότερα, το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μια
ρυθμιστική πρωτεΐνη (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), η οποία ελέγχει
τη διέλευση ιόντων χλωρίου (Cl-) διαμέσου των
μεμβρανών των επιθηλιακών κυττάρων διαφόρων
οργάνων του σώματος, όπως των πνευμόνων, του
παγκρέατος, των ιδρωτοποιών αδένων και του
εντέρου3. Έτσι, η κυστική ίνωση αποτελεί μία πολύσυστηματική γενετική διαταραχή που προσβάλλει
πολλά όργανα, αν και το 85% της θνησιμότητας
οφείλεται σε ραγδαία επιδείνωση της χρόνιας
πνευμονοπάθειας4,5.
Παθογένεια
Η βασική γενετική διαταραχή στην κυστική
ίνωση προκαλεί μικροβιακές λοιμώξεις που
εγκαθίστανται συχνά στον πνεύμονα και
οφείλονται σε παθογόνα βακτήρια ή βακτηρίδια,
όπως στο χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, τον
αιμόφιλο της γρίπης τύπου b, κυρίως όμως στην
αεριογόνο ψευδομονάδα6-8. O χρόνιος αποικισμός
από ψευδομονάδα συσχετίζεται με πιο γρήγορη
επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας9,10,
ιδιαίτερα όταν οι αεραγωγοί προσβάλλονται από
τον βλεννώδη τύπο.11 Αν και οι περισσότεροι
ασθενείς προσβάλλονται αρχικά από τον μη
βλεννώδη τύπο, ταχέως αρχίζει η παραγωγή
εξωπολυσακχαρίτη (MEP- mucoid exopolysaccharide) που προσδίδει στις αποικίες χαρακτηριστική
μορφή12. Ο βλεννώδης τύπος είναι πιο δύσκολο να
θεραπευθεί και να εκριζωθεί, γιατί οργανώνεται και
αναπτύσσεται σε βιοϋμένια - biofilms (κοινότητες
βακτηριδίων που χαρακτηρίζονται από κύτταρα
προσκολλημένα μόνιμα σε υπόστρωμα ή μεταξύ
τους, βρίσκονται μέσα σε πλέγμα εξωκυττάριων
πολυμερών ουσιών τις οποίες παράγουν τα ίδια και
εμφανίζουν διαφοροποιημένο φαινότυπο όσον
αφορά στο ρυθμό ανάπτυξης και στη γονιδιακή

μεταγραφή)13-15. Ο ρόλος του biofilm είναι να
προστατέψει τα βακτηρίδια από τους μηχανισμούς
άμυνας του ξενιστή, να αναπτύξει ανθεκτικότητα
στα αντιβιοτικά και να ενισχύσει τη δυνατότητα των
βακτηριδίων να παραμείνουν στους αεραγωγούς
των ασθενών με κυστική ίνωση16,17. Σημαντικό
είναι το γεγονός ότι η ευαισθησία στα αντιβιοτικά
που αναφέρεται στα ‘’ελεύθερα’’ βακτήρια
δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην ευαισθησία των
βακτηρίων που υπάρχουν στο biofilm. Η αντιβιοτική θεραπεία στις παροξύνσεις, ειδικά στην
αεριογόνο ψευδομονάδα, συχνά απαιτεί συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων αντιμικροβιακών, λόγω
δυνατότητας των βακτηριδίων να αναπτύσσουν
ανθεκτικότητα σε μονοθεραπεία. Είναι γεγονός ότι
οι αθροιστικές επιδράσεις των πολλαπλών παροξύνσεων ευθύνονται για την έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας και ότι οι ασθενείς με συχνές και
σοβαρές παροξύνσεις που οφείλονται στην αεριογόνο ψευδομονάδα έχουν χειρότερη πρόγνωση18.
Ένας άλλος μικροοργανισμός που απομονώνεται
σε ασθενείς με κυστική ίνωση είναι ο ανθεκτικός
στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Methicillin- resistant Staphylococcus Aureus, MRSA) που
έχει συσχετισθεί με αυξημένη θνησιμότητα, ενώ
άλλοι μικροοργανισμοί όπως η Stenotrophomonas maltophilia προκαλούν σοβαρές αναπνευστικές
λοιμώξεις19,20. Οι λοιμώξεις αυτές οδηγούν σε
βρογχιεκτασίες, προοδευτική έκπτωση της
πνευμονικής λειτουργίας και αναπνευστική
ανεπάρκεια. Πιο συχνά, οι ασθενείς παρουσιάζουν
επίμονο βήχα, πυρετό, απώλεια βάρους και οξεία
επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας21.
Αντιμετώπιση
Οι κύριες θεραπευτικές παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση αυτών των λοιμώξεων στη Βόρεια
Αμερική συνοψίζονται στην ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή -που διαρκεί μερικές εβδομάδεςστη συνεχόμενη κάθαρση των αεραγωγών, στη
θωρακική φυσικοθεραπεία και στη διατροφική
υποστήριξη. Η συχνή αντιμικροβιακή θεραπεία
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιβράδυνση της εξέλιξης της χρόνιας πνευμονοπάθειας.
Ενώ η από του στόματος και η εισπνεόμενη αντιβιοτική αγωγή παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα
σε εξάρσεις της νόσου, η ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή απαιτείται για τη θεραπεία της λοίμωξης κυρίως από ψευδομονάδα22.
Η εναλλακτική προσέγγιση της Ευρώπης, την
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οποία υιοθετεί και το κέντρο μας, έγκειται στη συστηματική χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβιοτικής
θεραπείας, ακόμη και σε περιόδους απουσίας οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων23-25. Η ΕυρωπαΪκή Εταιρεία Κυστικής ίνωσης συστήνει για ασθενείς με χρόνιο αποικισμό από ψευδομονάδα 3-4
μηνιαία θεραπευτικά σχήματα ετησίως, με στόχο
να αποφευχθούν παροξυσμικά επεισόδια. Όσον
αφορά τη φάση της έξαρσης συστήνεται θεραπευτικό σχήμα τουλάχιστον δύο εβδομάδων26. Η
θεραπεία πολλές φορές απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, πολλούς μήνες ετησίως, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των ασθενών.
Οι συχνές νοσηλείες στο νοσοκομείο, οι εξάρσεις της νόσου από ψευδομονάδα, καθώς και η
υποθρεψία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών και συνδέονται άρρηκτα
με τη σοβαρότητα της νόσου27,28. Η μακροχρόνια
θεραπεία και νοσηλεία έχουν ως αποτέλεσμα ο μικρός ασθενής να καταλαμβάνεται από συναισθήματα άγχους και απαισιοδοξίας για το μέλλον του,
καθώς αναγκάζεται να διακόψει τις φυσικές του
δραστηριότητες, να απουσιάσει αρκετές ημέρες
από το σχολείο και να αποκοπεί προσωρινά από
τις κοινωνικές του συναναστροφές.
Ιστορικά και ανεξάρτητα από την γεωγραφική
κατανομή και τον οικονομικό πλούτο μίας χώρας,
τα περισσότερα βρέφη που προσβάλλονταν μέχρι
τα μέσα του προηγούμενου αιώνα από τη νόσο
είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, λόγω του
ότι δεν υπήρχαν αποτελεσματικές θεραπείες2. Για
παράδειγμα, πριν από 50 χρόνια, σχεδόν το 90%
των βρεφών πέθαιναν από επίμονη διάρροια και
χρόνια υποθρεψία, κατά κόρον πριν τα δεύτερα
γενέθλιά τους, λόγω της παγκρεατικής ανεπάρκειας. Το ποσοστό επιβίωσης στην μικρή ηλικία άλλαξε δραματικά στα μέσα της δεκαετίας του 1980
ως αποτέλεσμα της εμφάνισης των δραστικών και
διαθέσιμων παγκρεατικών ενζύμων29. Παράλληλα,
η ανάπτυξη οργανωμένων παιδιατρικών κέντρων
κυστικής ίνωσης, με την εφαρμογή θεραπευτικών
πρωτοκόλλων - διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, οδήγησαν στην αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης με αποτέλεσμα οι ασθενείς που γεννήθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα
να έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μέχρι την ηλικία
των 40 ετών30,31.
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Κατ΄οίκον νοσηλεία σε παιδιά με Κυστική
Ίνωση
Η επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας
Τα παιδιά με χρόνια νόσο, όπως είναι η κυστική
ίνωση καλούνται καθημερινά να κάνουν επιλογές για τη θεραπεία τους, οι οποίες έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην εξέλιξη της ασθένειάς τους. Οι
ασθενείς αυτοί μεγαλώνουν με την ανάγκη να
προβούν σε καθημερινή, μη εποπτευόμενη κατ’
οίκον θεραπεία, όπως: θωρακική φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή με νεφελοποιητή και
διατροφική υποστήριξη και να εισάγονται στα
δημόσια νοσοκομεία, μόνο κατά τη διάρκεια της
οξείας λοίμωξης. Η επιλογή της ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής στο σπίτι ωφελεί στο να ενισχύσει
τη δυνατότητα επιλογής του ασθενούς. Ο ασθενής
μπορεί να διαχειρίζεται μόνος του με ασφάλεια τη
φροντίδα του, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, να
εξασφαλίζει και εκτός νοσοκομείου συστηματική
αγωγή στο σπίτι32.
Η ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία στο σπίτι
είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση,
λόγω των πλεονεκτημάτων που περιλαμβάνει
όπως είναι η μειωμένη συχνότητα εισαγωγών στο
νοσοκομείο, η μείωση των ημερών νοσηλείας, η
ελάττωση των πιθανοτήτων για μετάδοση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η καλύτερη ποιότητα
ζωής και η οικονομική ωφέλεια των ασθενών33. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μελέτες που υπάρχουν
στη βιβλιογραφία και συγκρίνουν την ενδοφλέβια
αντιβιοτική θεραπεία στο νοσοκομείο με το σπίτι αξιολογούν ορισμένες μόνο παραμέτρους, με
αποτέλεσμα να μην είναι εντελώς πειστικές34-39.
Διάφορες μελέτες που διερεύνησαν την παροχή
κατ’ οίκον νοσηλείας στις περιπτώσεις ασθενών με
κυστική ίνωση ανέλυσαν δεδομένα που αφορούν
την ποιότητα ζωής, την κατάσταση υγείας των
ασθενών στην αρχή και στο τέλος της θεραπείας
καθώς και το οικονομικό κόστος.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατ’ οίκον νοσηλείας
Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη των Riethmueller
και συν (2002) έγινε σύγκριση ανάμεσα σε ασθενείς που έλαβαν 28 θεραπευτικά σχήματα στο
νοσοκομείο, σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν 30
θεραπευτικά σχήματα κατ’ οίκον. Θωρακική φυσικοθεραπεία και διατροφική υποστήριξη δέχθηκαν
και οι δύο ομάδες. Η αντιβιοτική θεραπεία και στις
δύο ομάδες ήταν κεφταζιδίμη και τομπραμυκίνη.
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Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, πρόσληψη βάρους και μείωση του αποικισμού της ψευδομονάδας στο τέλος
της θεραπείας40.
Στη μελέτη των Nazer και συν (2006) μελετήθηκαν 50 ασθενείς με κυστική ίνωση που ήταν ηλικίας 6-21 ετών. Από αυτούς 27 ασθενείς έλαβαν 64
φορές ενδοφλέβια αγωγή στο νοσοκομείο, ενώ οι
υπόλοιποι 23 έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία 79 φορές κατ’ οίκον. Η θεραπεία που έλαβαν και οι δύο
ομάδες είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και την αύξηση βάρους. Ωστόσο, φάνηκε να υπάρχει αύξηση του Μέγιστου Εκπνεόμενου
Όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (Forced
Expiratory Volume in one second, FEV1) σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο (39 ± 3.7), συγκρινόμενοι με
τους ασθενείς που έλαβαν κατ’ οίκον θεραπεία (23
±30,0) (P= 0,04). Επιπρόσθετα, η διάρκεια της ενδοφλέβιας αντιβιοτικής θεραπείας ήταν στατιστικά μικρότερη στην ομάδα του νοσοκομείου (16±
5), σε σχέση με την ομάδα του σπιτιού, (19 ±5.6),
(P= 0,001)23.
Σε έρευνα που έγινε από τους Elliot και συν
(2005), μελετήθηκαν 116 ασθενείς. Από αυτούς
οι 47 έλαβαν αντιβιοτική αγωγή στο σπίτι και 51
στο νοσοκομείο, ενώ 18 ασθενείς έλαβαν αγωγή
στο νοσοκομείο και στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα,
ασθενείς που είχαν άνω του 60% της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι- πάνω από ένα χρόνο- είχαν
μέσο κόστος £13,528 ενώ οι ασθενείς που είχαν
άνω του 60% της αγωγής στο νοσοκομείο είχαν
κόστος £22,609 και αντίστοιχα αυτοί που έλαβαν
ενδοφλέβια θεραπεία τόσο στο σπίτι, όσο και στο
νοσοκομείο είχαν κόστος £19,927 41. Επίσης, από
τη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται ότι δεν υπήρχαν
διαφορές στις ημέρες θεραπείας, στον αριθμό ή
στη διάρκεια της αντιβιοτικής θεραπείας, αποτελέσματα που συμφωνούν με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παλαιότερα42-44. Την ίδια χρονιά, η ομάδα των Τhornton
και συν (2005), προέβη σε νέα έρευνα, στην οποία
διαπιστώθηκε ότι η αγωγή στο νοσοκομείο ήταν
πιο αποτελεσματική αλλά πιο δαπανηρή, συγκριτικά με την αντίστοιχη στο σπίτι και ότι η κατ’ οίκον
νοσηλεία θα μπορούσε να προαχθεί, μόνο με την
εξασφάλιση οικονομικών πόρων45.
Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία που στηρίζουν την άποψη ότι η νοσηλεία στο
νοσοκομείο συνεπάγεται μεγαλύτερη βελτίωση

στην ποιότητα ζωής και καλύτερα κλινικά αποτελέσματα για τους ασθενείς με κυστική ίνωση. Η
μελέτη των Donati και συν (1987) καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι όσοι έλαβαν θεραπεία στο νοσοκομείο είχαν καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, σε
σχέση με τους υπόλοιπους στο σπίτι46. Ακολουθεί,
όμως η μελέτη των Wolter και συν (1997), που
αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε διαφορά κλινικά ανάμεσα στις δύο ομάδες και ότι εξίσου η αγωγή στο
σπίτι είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μεγαλύτερη ισχύ έχει η μελέτη των Wolter και συν (1997), διότι χρησιμοποιεί
εγκυροποιημένο ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα (Chronic Respiratory Disease Questionnaire,
CRDQ). Άλλες μελέτες, όπως των Bramwell και συν
(1995) και Winter και συν (1984), αποδεικνύουν ότι
η ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή στο σπίτι συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την
ποιότητα ζωής των ασθενών και οι ίδιοι ασθενείς
την προτιμούν34,42.
Συμπερασματικά, η ενδοφλέβια αντιβιοτική
αγωγή στο σπίτι φαίνεται ότι αποτελεί μία αποτελεσματική πρόταση θεραπείας, που υιοθετούν
ήδη πολλά οργανωμένα παιδιατρικά κέντρα κυστικής ίνωσης, προετοιμάζοντας και εκπαιδεύοντας
κατάλληλα τόσο τους γονείς όσο και τους μικρούς
ασθενείς. Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς και
οι ασθενείς προτιμούν τη νοσηλεία στο σπίτι είναι
κυρίως: α) η λιγότερη απώλεια ωρών από το σχολείο για τους παιδιατρικούς ασθενείς αλλά και η
λιγότερη απώλεια ωρών από την εργασία για τους
γονείς τους, β) η μείωση των εξόδων μεταφοράς
και πιθανότατα διαμονής για τους ασθενείς που
μένουν μακριά από το παιδιατρικό κέντρο που
παρακολουθούνται, γ) η μείωση της επιβάρυνσης
στο συνολικό εισόδημα της οικογένειας δ) η μείωση του κινδύνου μετάδοσης ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων, ε) η αποφυγή συνωστισμού στα νοσοκομεία, στ) η δυνατότητα προγραμματισμού της
χορήγησης φαρμάκων και ζ) η λιγότερη απώλεια
ύπνου48,49.
Τέλος, είναι γεγονός ότι το προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς με κυστική ίνωση έχει
αυξηθεί. Ωστόσο, σήμερα η θεραπευτική προσέγγιση σε χρόνια νοσήματα δεν αποσκοπεί μόνο
στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής αλλά και στην
καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς50. Η δυνατότητα που δίνεται στα οργανωμένα παιδιατρικά
κέντρα μέσω της διεπιστημονικής ομάδας με ειδικούς ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και
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διαιτολόγους να συμμετέχουν στην ανακούφιση
του ασθενούς από τα συμπτώματα μιας τέτοιας
χρόνιας νόσου, παραμένοντας ο ασθενής στον
‘’πραγματικό του χώρο’’ (real life) αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της παιδιατρικής κατ’ οίκον νοσηλείας.
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