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Παρουσίαση περιστατικού Ι 



Άνδρας ασθενής 38 ετών 

• Προσέρχεται στα ΤΕΠ λόγω δύσπνοιας, βήχα και θωρακικού άλγους 
επιδεινούμενων από 3 μέρου 

• Ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο, πρώην καπνιστής (6py), συχνά 
επεισόδια βήχα και δύσπνοιας (3-4/έτος- «φυσιολογική» 
σπιρομέτρηση), συχνές  «λοιμώξεις» αναπνευστικού (αντιβιοτική 
αγωγή και εισπνεόμενα φάρμακα) 

• Φαρμακευτική αγωγή κατ’οίκον: - 
• Παρούσα νόσος: Από 10μέρου βήχας, θωρακικό άλγος, αφυπνίσεις 

με αίσθημα δύσπνοιας 
• Διάγνωση εργασίας: παρόξυνση άσθματος? 

 



Ερώτηση 1:Η φυσιολογική σπιρομέτρηση αποκλείει  τη 
διάγνωση του άσθματος? 

Α. ΝΑΙ 
Β. ΟΧΙ 
 



Σπιρομέτρηση (Νοεμ 2019) 

FVC  117% pred 
FEV₁ 123% pred 

FEV₁/FVC 78% pred 



ΑΣΘΜΑ: ορισμός  

• Ετερογενής νόσος 
• Χρόνια φλεγμονώδης νόσος αεραγωγών 
• Βρογχική υπεραντιδραστικότητα 
• Παράγοντες κινδύνου 
• Υποτροπιάζοντα επεισόδια βήχα, συριγμού, θωρακικού άλγους, 

δύσπνοιας 
• Περιορισμός εκπνευστικής ροής (αναστρεψιμότητα-μεταβλητότητα) 
• Μεταβολή στο χρόνο και την ένταση 
• Συχνή νόσος  (1-18% γενικού πληθυσμού)-300 εκατ παγκοσμίως 
• 25-35% των ασθενών που πάσχουν από άσθμα διαφεύγουν της 

διάγνωσης στην πρωτοβάθμια υγεία 
 GINA 2019 



 



Άσθμα: λειτουργικός έλεγχος  
Prebronchodilation Postbronchodilation Change 

FVC 99%pred 116%pred +16% 

FEV1 81%pred (3,55lt) 106%pred (4,43lt) +30% (880ml) 

FEV1/FVC 68% 77% 

Βελτίωση FEV₁ 
>12%  και κατά 

200ml  μετά από 
200-400mcg 

σαλβουταμόλη 

Bronchial Hyper 
Responsiveness 

(BHR) 

Προ βρογχοδιαστολής 

Μετά  βρογχοδιαστολής 



Άσθμα και λειτουργικός έλεγχος 

• Λειτουργικός έλεγχος αναδυκνύει πρότυπο  
• Μεταβάλλεται στο χρόνο  
• Ασυμπτωματικοί ασθενείς με άσθμα:  
-Περιορισμός εκπνευστικής ροής (↓FEV₁): 16-39% 
Βρογχική υπεραντιδραστικότητα: 15-17% (όχι παθογνωμονικό του 
άσθματος) 
• Sens: 10-30% (ΧΑΠ 90%), Spec: 73%, NPV 53%, PPV 77% 
• Παρόξυνση άσθματος: περιορισμός εκπνευστικής ροής στο 80% 
• Απαραίτητη η σπιρομέτρηση μετά βρογχοδιαστολής 

BTS asthma guidelines 2019, PMC Pulm Med 2009; 9:31-41  



 

Ημερήσια 
διακύμανση >20% 



Διαφορική διάγνωση αποφρακτικού πρότυπου με 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα 
• Υγιείς καπνιστές 
• Cough variant asthma 
• Χρόνια βρογχίτιδα 
• ΧΑΠ 
• Σαρκοείδωση 
• Βρογχεκτασίες 
• Αποφρακτική βρογχιολίτιδα 
• Ηωσινοφιλική πνευμονία 
• Churg Strauss 
• ……. 



Διάγνωση άσθματος 

• Ιστορικό-συμπτώματα (Asthma control test-ACT) 
 
• Παράγοντες κινδύνου 
 
• Κλινική εξέταση 

 
• Λειτουργικός έλεγχος (PEF καθημερινά, σπιρομέτρηση προ και μετά 

βρογχοδιαστολής) 
 
• Περαιτέρω διερεύνηση (δοκιμασίες πρόκλησης…..) 



Asthma Control Test (ACT) 
• Συμπτώματα άσθματος που δυσχαιρένουν καθημερινότητα 
• Δύσπνοια 
• Συμπτώματα άσθματος που οδηγούν σε νυκτερινή αφύπνιση 
• Χρήση ανακουφιστικών φαρμάκων (β2 διεγέρτες) 
• Προσωπική εκτίμηση ελέγχου άσθματος 

Αξιολόγηση 4 τελευταίες εβδομάδες 
Βαθμολόγηση 1-5 

 
25 βαθμοί: πλήρης έλεγχος, 20-24: μερικός 

έλεγχος, <20: ελλιπής έλεγχος 
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2 

2 

2 

4 

14 

Ασθενής  



Σταδιοποίηση άσθματος: σοβαρότητα 



Σταδιοποίηση άσθματος: έλεγχος 

GINA 2019 



Ερώτηση 1:Η φυσιολογική σπιρομέτρηση αποκλείει  τη 
διάγνωση του άσθματος 

Α. ΝΑΙ 
Β. ΟΧΙ 
 



ΤΕΠ-20:30 

• Κλινική εξέταση: όψη πάσχοντος, δύσπνοια στην ηρεμία, 
προσανατολισμένος 

• RR: 30/min 
• ΑΠ: 145/90mmHg, HR: 120/min 
• Ολοκληρώνει φράσεις-χρήση επικουρικών μυών 
• Θ: 37,2⁰C 
• Ακρόαση πνευμόνων: έντονοι μουσικοί ρόγχοι αμφοτερόπλευρα, 

παράταση εκπνοής 
• SpO₂: 94% (FiO₂: 21%) 



Παροξύνσεις άσθματος 

• Ταχεία  επιδείνωση των συμπτωμάτων σε διάστημα ωρών ή ημερών 
• Κύριοι εκλυτικοί παράγοντες: αλλεργιογόνα-ιοί 
• Βαθμιαία επιδείνωση= ανεπαρκής μακροχρόνια θεραπεία 
• Επίταση της φλεγμονής 
• Μείωση της εκπνευστικής ροής που μπορεί να μετρηθεί (PEF) 
• Συνήθως σε χρόνιο σοβαρό άσθμα 
• Μπορούν να συμβούν σε άσθμα οποιασδήποτε βαρύτητας 
• Μειώνουν την ποιότητα ζωής 
• Συμβάλλουν στη θνητότητα (10-20%)-250.000 πρώιμοι θάνατοι 

ετησίως από άσθμα (WHO) 

GINA 2019 



Ερώτηση 2: Ποιά-ποιές  από τα παρακάτω ΔΕΝ 
συμπεριλαμβάνονται στην αρχική αξιολόγηση της παρόξυνσης 
άσθματος για τον συγκεκριμένο ασθενή? 

Α. Αναπνευστική συχνότητα 
Β. Peak expiratory flow 
Γ. Ακτινογραφία θώρακος 
Δ. Αέρια αίματος 
Ε. Καρδιακή συχνότητα 
ΣΤ. Τα Β+Γ 
Ζ. Τα Γ+Δ 

 



Παρόξυνση άσθματος: σταδιοποίηση                        GINA2019 
Παράμετρος Ήπια Μέτρια Σοβαρή Επικείμενη αναπν 

κόπωση 

Δύσπνοια/θέση Στη βάδιση/μπορεί να 
ξαπλώσει 

Ομιλία/καθιστή θέση Hρεμίας/σκύβει 
μπροστά 

Ομιλία/εγρήγορση Προτάσεις Φράσεις/σύγχυση Λέξεις Βυθιότητα/σύγχυση 

Αναπν συχνότητα Αυξημένη Αυξημένη >30/min 

Επικουρικοί μύες Συνήθως όχι Συνήθως ναι Συνήθως ναι 
 

Παράδοξη κινητικότητα 
θώρακα-κοιλίας 
 

Συριγμός Ήπιος-τελοεκπνευστικός Έντονος Έντονος 
 

Απουσία (silent chest) 

Καρδ.συχνότητα <100/min 100-120/min >120/min Βραδυκαρδία 

Παράδοξος σφυγμός Όχι 10-25mmHg >25mmHg Απουσία=κόπωση 
αναπν. Μυών 

PEF μετα ΒΔ (%pred) >80% 60-80% <60% 

PaO₂-PaCO₂ (21%) κφ-<45mmHg >60mmHg-<45mmHg <60mmHg->45mmHg <60mmHg->45mmHg 
 

SaO₂ (21%) >95% 91-95% <90% <90% 
 



Παρόξυνση άσθματος και CXR 

BTS guidelines on the management of asthma 2019 

CXR is not routinely recommended. In adults, CXR  should 
be considered if a complicating or alternative 

cardiopulmonary process is suspected  (older patients) or  
for patients  who are not responding to treatment 

(pneumothorax suspicion) 

GINA 2019 



Παρόξυνση άσθματος και αέρια αίματος 

Blood gases: are not routinely required. They should be 
considered in patients with PEF or FEV1<50% predicted , or 

for those who do not respond to initial treatment or are 
deteriorating. Fatigue and somnolence suggest that PaCO₂ 

may be increasing 

BTS guidelines on the management of asthma 2019 

GINA 2019 



Courtesy of Dr.Sigala I 



 

Courtesy of Dr.Sigala I 



Status asthmaticus: ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗ 

Critical Care 2005; 9:581-587, Clin Rev Aller Immunol 2012;43:30-44 

Normal Status 
asthmaticus 



J Appl Physiol 1995; 500:193-204, Eur Respir J 1996;9:2383-2400  

Αυξημένο φορτίο -Υπερκαπνική αναπνευστική 
ανεπάρκεια 



Άσθμα και αναπνευστική ανεπάρκεια 

• Τύπου Ι (υποξαιμική) : PaO₂ <60 mmHg (PaCO₂ N or     ) 
• Τύπου ΙΙ (υπερκαπνική): PaCO₂ > 45mmHg ( συχνά +PaO₂ <60mmHg) 
• Η παρόξυνση άσθματος συνήθως δεν συνοδεύεται από σοβαρή 

υποξαιμία 
• Αναζήτηση αιτιών σοβαρής υποξαιμίας (πνευμονία, 

πνευμοθώρακας...) 
• Εγρήγορση για πιθανή συνύπαρξη υπερκαπνίας 

 
 



Ερώτηση 2: Ποιά-ποιές  από τα παρακάτω ΔΕΝ 
συμπεριλαμβάνονται στην αρχική αξιολόγηση της παρόξυνσης 
άσθματος για τον συγκεκριμένο ασθενή? 

Α. Αναπνευστική συχνότητα 
Β. Peak expiratory flow 
Γ. Ακτινογραφία θώρακος 
Δ. Αέρια αίματος 
Ε. Καρδιακή συχνότητα 
ΣΤ. Τα Β+Γ 
Ζ. Τα Γ+Δ 

 



Αντιμετώπιση παρόξυνσης 
άσθματος 



TΕΠ-20:30 

• Οξυγονοθεραπεία 
• β₂-διεγέρτες βραχείας δράσης 

(SABA) 
• Συστηματικά κορτικοειδή 
 



Ερώτηση 3: Ποιά-ποιές  από τις παρακάτω θεραπείες για την 
σοβαρή παρόξυνση  άσθματος  ΔΕΝ έχουν ισχυρή ένδειξη; 

Α. Θειϊκό μαγνήσιο (σε νεφελοποίηση ή/και ενδοφλεβίως) 
Β. Εισπνεόμενα κορτικοειδή 
Γ. Ιπρατρόπιο 
Δ. Αμινοφυλλίνη-θεοφυλλίνη 
Ε. Αντιβιοτικά 
ΣΤ. Δ+Ε 
Ζ.  Β+Δ+Ε 

 



• Εισπνοές με β₂ διεγέρτη βραχείας δράσης (σαλβουταμόλη):  
-2-4 (400-800μg) εισπνοές ανά 20 λεπτά την 1η ώρα! (pMDI) 
-2,5mg μέσω nebulizer (oxygen driven) ανά 20 min 
-Σοβαρός παροξυσμός: 6-10 εισπνοές/ώρα!!! 
• Συνεχής νεφελοποίηση με β₂ διεγέρτες σε περίπτωση φτωχής 

απάντησης : 10mg σε 2 ώρες ( 1A)  
• Ταχυκαρδία= σημείο βαρύτητας παρόξυνσης (συνέχιση 

βρογχοδιαστολής) 
 

Management of asthma exacerbation GINA 2019, ATS 2009, BTS 2019 

Εισπνεόμενοι β₂ διεγέρτες βραχείας δράσης (SABA) 



• Συστηματικά κορτικοειδή ΑΜΕΣΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ): ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ (1A) 

-πρεδνιζολόνη 1mg/kgΒΣ (ή υδροκορτιζόνη 200-400mg)-pos ή iv  
-έλεγχος φλεγμονής 
-peak effect: 9h, έναρξη δράσης: 4h 
-διάρκεια θεραπείας: 5-7 ημέρες 
-Κανένα όφελος από μεγαλύτερες δόσεις/μεγαλύτερη  
διάρκεια θεραπείας 
-Όχι σταδιακή μείωση δόσης 
 

ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 

Management of asthma exacerbation GINA 2019, ATS 2009, BTS 2019 



Εισπνεόμενα κορτικοειδή? 
• Υψηλές δόσεις ( >2000mcg fluticasone) πιθανόν προλαμβάνουν τις 

σοβαρές παροξύνσεις (χορήγηση εντός ώρας από την έναρξη 
συμπτωμάτων-Cochrane database 2012)-evidence A 

• Συστήνονται σε αντιμετώπιση παρόξυνσης κατ’οίκον 
• Άγνωστο αν προσθέτουν στη δράση των συστηματικών κορτικοειδών  

(conflicting evidence) 
• Δεν συστήνονται στην αρχική αντιμετώπιση σοβαρής παρόξυνσης 

άσθματος στο νοσοκομείο, ωστόσο χρησιμοποιούνται 
• Απαραίτητα στην θεραπεία μετά τη βελτίωση (προλαμβάνουν 

μελλοντικές παροξύνσεις-1Β) 
• Να μην διακόπτονται εάν ήδη τα λαμβάνει ο ασθενής 

 
 
 

Management of asthma exacerbation GINA 2018, ATS 2009, BTS 2019 



Αντιχολινεργικά (ιπρατρόπιο) 
• Σε συνδυασμό με εισπνεόμενο β₂-διεγέρτη (evidence B)-Cochrane 

Database 2017 

• αρχικά 0,5mg x2 εντός μίας ώρας 
• συνέχεια 0,5mg x3-4 φορές/d 
• σε μέτριες- σοβαρές παροξύνσεις 
• όχι όφελος μετά τις 12-24h 
• Βελτίωση FEV₁ 
• Μείωση πιθανότητας νοσηλείας (Ann Emerg Med 1999 ;34(1):8-18) 

• Ασφαλές 
 

Management of asthma exacerbation GINA 2019, ATS 2009, BTS 2019 



Θειϊκό μαγνήσιο 

• Αποδεδειγμένη βρογχοδιασταλτική ιδιότητα (JAMA 1989;262(9):1210-3) 

• Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας (FEV₁) σε ασθενείς με 
παρόξυνση άσθματος (Cochrane Database 2014, Emerg Med J 2007 ; 24(12): 823–830) 

• Κανένα όφελος σε ήπιες παροξύνσεις 
• Συστήνεται σε σοβαρές παροξύνσεις (FEV₁< 50%) 
• Ενδοφλέβια: 1 δόση (2gr MgSO₄/50 ml N/S 0,9%) σε 30min 

(evidence A) 
• Εισπνεόμενο: Διάλυση β₂ διεγέρτη σε ισοτονικό Mg (evidence B) 

Management of asthma exacerbation GINA 2018, ATS 2009, BTS 2009 



Αμινοφυλλίνη? 

• Δεν  υπάρχει επιπρόσθετο όφελος σε σχέση με  εισπνεόμενους β₂ 
διεγέρτες και συστηματικά κορτικοειδή (Cochrane Database 2012) 

• Πιθανή αποτελεσματικότητα σε near-fatal asthma  
• Δόση φόρτισης: 5mg/kg 
• Δόση έγχυσης: 0,5-0,7mg/kg/h 
• Τοξικότητα-αρρυθμίες 
• Δεν συστήνεται  

Management of asthma exacerbation GINA 2019, ATS 2009, BTS 2019 



Άλλες θεραπείες 

• Οξυγονοθεραπεία ώστε SpO₂ 94-98% (1Β) 
• Αδρεναλίνη: μόνο im σε περίπτωση αναφυλαξίας, iv χορήγηση δεν 

προσθέτει βρογχοδιασταλτικό όφελος 
• β₂ διεγέρτες iv: δεν συστήνονται (Cochrane Database 2001), έχουν 

χρησιμοποιηθεί  in extremis (200μg/20min, 0,1-0,2μg/kg/min) 
• Αντιλευκοτριένια-Βλεννολυτικά: ΟΧΙ 
• Αντιβιοτικά: μόνο επί ενδείξεων (εμπύρετο, πυώδη πτύελα)- 1B 

 

Management of asthma exacerbation GINA 2019, ATS 2009, BTS 2019 



Ερώτηση 3: Ποιά-ποιές  από τις παρακάτω θεραπείες για την 
σοβαρή παρόξυνση  άσθματος  ΔΕΝ έχουν ισχυρή ένδειξη; 

Α. Θειϊκό μαγνήσιο (σε νεφελοποίηση ή/και ενδοφλεβίως) 
Β. Εισπνεόμενα κορτικοειδή 
Γ. Ιπρατρόπιο 
Δ. Αμινοφυλλίνη-θεοφυλλίνη 
Ε. Αντιβιοτικά 
ΣΤ. Δ+Ε 
Ζ.  Β+Δ+Ε 

 



Επανεκτίμηση ΤΕΠ-21:00 

• ΗΚΓ: φλεβοκομβική ταχυκαρδία 
• Εργαστηριακός έλεγχος: χωρίς 

λευκοκυττάρωση, χωρίς άλλα παθολογικά 
ευρήματα 

• ABGs (21%): 65/38/7,43 HCO₃⁻: 25 
• RR 32/min 
• ΑΠ: 130/70, ΗR 130/min 
• Δύσπνοια-απαντάει με μικρές φράσεις 
• Έντονος εκπνευστικός συριγμός 
• SABA ανά 20 min, ipratropium 
• Εισαγωγή ασθενούς: τμήμα?ΜΕΘ? 

 
 



Management of acute asthma, Australian Asthma Handbook 2017 



Management of acute asthma, Australian Asthma Handbook 2017 



Πνευμονολογική Κλινική- 00:30 

• Συνέχιση βρογχοδιαστολής (continuous) 
• MgSO₄ iv 
• Συχνή επανεκτίμηση 
• Αναπλήρωση Κ⁺-χορήγηση υγρών 
• Μπορεί να ξαπλώσει 
• RR: 26/min 
• ΑΠ: 120/80mmHg, HR: 110/min 
• Εκπνευστικός  συριγμός, παράταση 

εκπνοής 
• SpO₂ (MV 35%): 96% 



Άλλες θεραπείες στην παρόξυνση 
άσθματος 



NIV is status asthmaticus 



Καμία σύσταση υπέρ ή κατά ΜΕΜΑ 
Αν δοκιμαστεί NIV ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείτε στενά 
(Evidence D).  
Όχι σε διεγερτικούς ασθενείς 
Όχι εφαρμογή καταστολής 

BTS/ICS guidelines 2016 

• insufficient evidence to support the use of NIV in AHRF in acute asthma (Level 3) 
 
• IMV in acute asthma carries a very low mortality rate. Most asthma deaths relate 

to presentation in extremis or a failure to immediately implement IMV when 
indicated rather than a failure of IMV per se (Level 2+) 

• NIV should not be used in patients with acute asthma exacerbations and AHRF 
(Grade C) 

• Acute (or acute on chronic) episodes of hypercapnia may complicate chronic 
asthma. This condition closely resembles COPD and should be managed as such 
(Grade D) 
 

 



NIV trial should be considered in selected patients with  acute asthma 
and respiratory insufficiency (evidence B) 

Experienced personnel (nurses, doctors, respiratory therapists) 
Protocol? 

Patient individualization 
Appropriate setting for intubation 

  

NIV can be used only in ICU setting 
Does not replace intubation 

Large RCT’s needed 



Traffic light approach for NIV for severe acute asthma attack 

Ann Am Thorac Soc 2016;13(7):1005-7, 1096-1104 

Yellow light: older 
ages, no pneumonia 

as trigger, no 
comorbidities, expert 
and monitored setting 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ NIV  
• RR> 25/min  
• HR>110/min  
•    Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών 
•    υποξαιμία,ΑΛΛΑ με PaO₂/FiO₂ >200 mmHg 
•    υπερκαπνία, ΑΛΛΑ με PaCO₂<60 mm Hg  
•    FEV1 <50% predicted 
 
 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ NIV 
•  Ανάγκη άμεσης διασωλήνωσης  
• Αιμοδυναμική αστάθεια ή/και ΗΚΓ 

αστάθεια 
• Σοβαρή υποξαιμία  
• Επίπεδο συνείδησης μειωμένο  
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Σοβαρή υπερκαπνία  
Σοβαρή διέγερση -Πτωχή συνεργασία 
Έλλειψη εκπαιδευμένου-έμπειρου 

προσωπικού 

NIV στο απειλητικό για τη ζωή άσθμα 

NPPV in severe asthma attack, ERJ 2010;19 (115): 39-45 



Status asthmaticus: salvage therapies 

Crit Care 2017, AJRCCM 2002, J Anest Crit Care 2015, Αnn Intensive Care 2017, Perfusion 2014 



Key points  
• Άσθμα: υποτροπιάζοντα συμπτώματα-πολυπαραγοντική διάγνωση 
• Η φυσιολογική σπιρομέτρηση δεν αποκλείει τη διάγνωση του 

άσθματος 
• Αξιολόγηση βαρύτητας άσθματος 
• Αναγώριση παραγόντων κινδύνου για σοβαρή παρόξυνση 

άσθματος 
• Αξιολόγηση βαρύτητας παρόξυνσης 
• CXR και αέρια αίματος: υποψία near fatal asthma 
• Αναπνευστική ανεπάρκεια: πνευμονία, πνευμοθώρακας, 

πνευμονική εμβολή…. 
 
 



Key points  
• Άμεση έναρξη θεραπείας (SABA-κορτικοειδή iv) χωρίς 

καθυστέρηση 
• SABA σε συχνές δόσεις 
• Close monitoring and frequent evaluation!! 
• MgSO₄, ipratropium, συνεχής χορήγηση SABA 
• Αμινοφυλλίνη-θεοφυλλίνη? 
• Έλεγχος Κ⁺-χορήγηση υγρών 
• NIV υπό προϋποθέσεις (ΜΕΘ) 
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