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Initial Assessment and

Diagnosis of Asthma 

 Μέθοδοι που οδηγούν στην διάγνωση:

– Λεπτομερές ιατρικό ιστορικό

– Φυσική εξέταση

– Σπιρομέτρηση που πιστοποιεί αναστρεψιμότητα



Additional Tests

Reasons for Additional Tests The Tests

Patient has symptoms but spirometry is normal or

near normal.

– Assess diurnal variation of peak flow over 1 

to 2 weeks.

– Refer to a specialist for 

bronchoprovocation with methacholine,

histamine, or exercise; negative test may help

rule out asthma.

Suspect infection, large airway lesions, heart

disease, or obstruction by foreign object 

– Chest x-ray

Suspect coexisting chronic obstructive pulmonary

disease, restrictive defect, or central airway

obstruction

– Additional pulmonary function studies

– Diffusing capacity test

Suspect other factors contribute to asthma
(These are not diagnostic tests for asthma.)

– Allergy tests—skin or in vitro
– Nasal examination

– Gastroesophagealreflux assessment





 Αυξημένη Απάντηση του FEV1 στη βρογχοδιαστολή &

 Σημαντική ημερήσια διακύμανση PEF

ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ



Οι δοκιμασίες πρόκλησης βρογχοσπάσμου θέτουν τη διάγνωση  του 
άσθματος

Ενισχύουν την ευαισθησία της αξίας της παρατηρούμενης βρογχοδιασταλτικής 
απαντητικότητας

Αποτελούν αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της διαγνωστικής 
προσέγγισης του άσθματος





“Twitchy” Airways

Bronchial hyperresponsiveness is:

• Η παθολογική αύξηση του 

περιορισμού της ροής του αέρα 

μετά από έκθεση σε ένα διεγέρτη.



“Twitchy” Airways

Bronchial hyperresponsiveness is:

• Η παθολογική αύξηση του περιορισμού της ροής του 

αέρα μετά από έκθεση σε ένα διεγέρτη.

• η απάντηση σε ένα ερέθισμα, η οποία εμφανίζεται σε ένα 

κατά πολύ χαμηλότερο κατώφλι από ότι σε έναν υγιή 

•(e.g., 20% fall in FEV1).



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

 Ελέγχουν την ειδική βρογχική υπεραντιδραστικότητα

Φαρμακευτικές

Περιβαλλοντικές



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

 Ελέγχουν την μη ειδική βρογχική υπεραντιδραστικότητα

Φαρμακευτικές (ισταμίνη, μεταχολίνη)

– Συνήθως FEV1>80% προβλ.

– ↓FEV1 >15-20% baseline

– PC20 ≤4 mg/mL, PD20 ≤0.8 mg

 Άσκηση

– ↓FEV1 ≥10% baseline μετά από άσκηση

 Ισοκαπνικός ψυχρός αέρας

– Εκούσιος υπεραερισμός (>75% MVV)

– ↓FEV1 >9% baseline



Types of Stimuli

• Direct Stimulus

Προκαλεί βρογχόσπασμο με απευθείας δράση στις λείες 

μυικές ίνες των αεραγωγών και στα καλυκοειδή κύτταρα.

• Indirect Stimulus

Προκαλεί βρογχόσπασμο με την ενεργοποίηση κυττάρων 

άλλων από τα κύτταρα στόχο, που επιδρούν όμως σε 

αυτά (πχ. μαστοκύτταρα, ηωσινόφιλα, λευκοτριένια).



Direct stimulus

Effector cells
• Airway smooth muscle cells

• Bronchial endothelial cells

• Mucus producing cells

Airflow limitation

Indirect stimulus

Intermediary cells
• Inflammatory cells

• Neuronal cells



Direct Stimuli

•Acetycholine

• Methacholine

• Carbachol

• Histamine

• Prostaglandin D2

• Leukotrienes

Indirect Stimuli

•Adenosine

• Bradykinin

• Metabisulfite / SO2

• Exercise

• Hyper/hypotonic aerosol

• Isocap. hyperventilation

• Mannitol

• Propanolol (-blockers)





Τι χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ιατροί για 

να ορίσουν την hyperresposiveness?

?



Scott GC, Braun SR. Chest 1991;100:322-328.

• Η ερώτηση τέθηκε σε κλινικούς ιατρούς και ερευνητές.

• 44 of 94 responses

• Methacholine (63%)

Histamine (17%)

Exercise (8%)

Specific antigens (5%)





Direct Stimuli

Methacholine

• Η πλέον χρησιμοποιούμενη

• Η καλύτερα στοιχειοθετημένη 

• Εύκολα να εφαρμοστεί σήμερα

• Η καλύτερη στο να διαφοροδιαγιγνώσκει αντιδραστικούς/μη αντιδραστικούς 

αεραγωγούς

Histamine

• Πολύ καλή συσχέτιση με την methacholine

• Περισσότερες παρενέργειες

• Οδηγεί σε ταχυφυλαξία



Am J Respir Crit Care Med Vol 161. pp 309–329, 2000



ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ 
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Baseline (100%)

-20%
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ 
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Χαμηλή Ειδικότητα - Υψηλή Ευαισθησία



Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο της 

συγκέντρωσης των διαλυμάτων της 

μεταχολίνης.

Δεν έχει σοβαρές παρενέργειες, αρκεί ο 

ασθενής να πάρει αμέσως μετά τη 

δοκιμασία βρογχοδιασταλτικό.

Το κάπνισμα ελαττώνει την απάντηση 

στη μεταχολίνη.



Dosing Protocols

Canadian

Protocol

(mg/ml)

16

8

4

2

1

0.5

0.25

0.125

0.06

0.03

Diluent

Chai,

et al.

(mg/ml)

25

10

5

2.5

1.25

0.625

0.31

0.15

0.07

Diluent

Provoch.

Package

(mg/ml)

25

10

2.5

0.25

0.025

Diluent

Chatham,

et al.

(mg/ml)

4 br-25

1 br-25

4 br-5

1 br-5

Diluent

Corrao,

et al.

(mg/ml)

4 br-25

1 br-25

ATS

1999

(mg/ml)

16

4

1

0.25

0.0625

Diluent
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Calculation of Percent Change

% Change  =
Post-diluent FEV1 - Post-methacholine FEV1

Post-diluent FEV1



Provocative Concentration (PC)

The exact concentration that causes a 

specific fall in a PFT parameter:

PC20FEV1

Concentration that causes a 20% fall in FEV1

PC40SGaw

Concentration that causes a 40% fall in 

specific conductance



Contraindications

Absolute

• Severe airflow limitation 

(FEV1 <50% pred., or < 1.0 L)

• Heart attack or stroke in last 3 months

• Uncontrolled hypertension

• Known aortic aneurysm

Relative

• Moderate airflow limitation 
(FEV1 <60% pred., or < 1.5 L)

• Inability to perform acceptable spirometry

• Pregnancy

• Nursing mothers



Medication Withholding Schedule

• Short-acting inhaled bronchodilators 8 hrs

• Med.-acting bronchodilators (e.g., ipratropium) 24 hrs

• Long-acting bronchodilators 48 hrs

• Oral bronchodilators 12-48 hrs

• Cromolyn sodium 8 hrs

• Nedocromil 48 hrs

• Leukotriene modifiers 24 hrs





Θα πρέπει να επαναλαμβάνω 

την δοκιμασία μεταχολίνης:

- Eντός 24ωρου όταν είναι 

αρνητική (boosting effect).

- Ετήσιος έλεγχος 

υπεραντιδραστικότητας.

- Καθορίζει το Χρονικό σημείου 

πλήρους ελέγχου της φλεγμονής. 



• Επανάληψη του τεστ εντός 24 ώρου προκαλεί ταχυφυλαξία

• Οι περισσότερες μελέτες που ανέδειξαν non-asthmatic AHR, η 

απάντηση στη μεταχολίνη χάθηκε από μόνη της με το χρόνο (3 year 

period)

• Ο βαθμός της hyperresponsiveness εξαρτάται από την υποκείμενη 

φλεγμονή

• Η θεραπεία επιδρά στην AHR, αλλά δεν μας δίνει στοιχεία ότι η 

φλεγμονή εξαφανίζεται

Josephs LK, Gregg I, Mullee MA, Campbell MJ, Holgate ST. Eur Respir J. 1992 Jan;5(1):32-9. 







Adenosine

• Adenosine 5’ – monophosphate (AMP)

• Indirect stimulant

• Προκαλεί την έκκριση Ισταμίνης και άλλων μεσολαβητών από 

τα μαστοκύτταρα

• Η δράση της αναστέλεται από τα αντιισταμινικά

• Φαίνεται να αντανακλά την έκταση της φλεγμονής στους 

αεραγωγούς καλύτερα από την μεταχολίνη (έμμεση και άμεση 

διέγερση)!



Adenosine

• Εισπνοή σε μορφή aerosol

• Διάλυμα συνήθως 0.9% saline

• Το δοσολογικό σχήμα κυμαίνεται από 0.04 to 320 mg/mL

• Τετραπλάσιες δόσεις έχουν δείξει ασφάλεια -

•DeMeer et al., Thorax 2001;56:362-365



Adenosine vs Metacholine

• Φαίνεται να αντανακλά την 

έκταση της φλεγμονής στους 

αεραγωγούς καλύτερα από την 

μεταχολίνη (έμμεση και άμεση 

διέγερση)!

• Αποτελεί εναλλακτική τεχνική 

επιλογής αντί της Μεταχολίνης



 Η συμφωνία μεταξύ των δύο τεχνικών ήταν χαμηλή.

 Η Μεταχολίνη δεν είναι πιο αξιόπιστος προγνωστικός 
δείκτης της υπεραντιδραστικότητας σε σχέση με την 
αδενοσίνη, 

 Οι δύο δοκιμές είναι συμπληρωματικές, αλλά δεν είναι 
εναλλάξιμες στην κλινική πράξη. 

 Η διαφορετική ανταπόκριση στα ερεθίσματα των δύο 
βρογχοσυσπαστικών δείχνει την παρουσία διαφορετικής 
διαταραχής του αεραγωγού.





Hypertonic saline εισπνοή μέσω επιστομίου για 30 seconds.

Η νεφελοποίηση σταματά και 2 σπιρομετρήσεις πρέπει να γίνουν. Εάν δεν 
υπάρξει πτώση της FEV1 η νεφελοποίηση με hypertonic saline συνεχίζεται. 

Ο χρόνος εισπνοής (έκθεσης) διπλασιάζεται σε κάθε επόμενο επίπεδο: 30secs, 
1min, 2mins, 4mins, 8mins. 

Το τεστ είναι θετικό όταν ο ασθενής εμφανίσει κατά 15% πτώση της FEV1. 

Το τεστ θα πρέπει να σταματήσει όταν ο ασθενής εκτεθεί σε συνολικό χρόνο 
έκθεσης 15.5 minutes και όταν >20 g saline έχουν δοθεί.

Ηypertonic saline 



Ηypertonic saline 

• ΔΕΝ Φαίνεται να αντανακλά την 

έκταση της φλεγμονής στους 

αεραγωγούς  αντίστοιχα της 

μεταχολίνης

• Επειδή  η ποσότητα χορήγησης 

είναι μεγάλη μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρότερα επεισόδια 

βρογχοσπάσμου

•Έχει αντένδειξη στον επίμονο βήχα.



 Η ευαισθησία στα εισπνεόμενο 4,5% αλατούχο διάλυμα ήταν 
συσχετιζόμενη σημαντικά (p<0.001) με την αποκρισιμότητα
στη μεταχολίνη, την άσκηση και τον EVH. 

 Εκείνοι οι ασθενείς που εμφάνισαν PD20 στο 4,5% αλατούχο 
διάλυμα είχαν μια PD20 στη μεταχολίνη λιγότερο από 2 mg/mol
η οποία είναι μια απάντηση αντίστοιχη με μέτρια έως σοβαρή 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα.

Ηypertonic saline vs Metacholine



Ηypertonic saline

• ERS task force αναφέρει ότι το hypertonic saline μπορεί να παίζει 

έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αναγνώριση ατόμων με χρόνιο βήχα. 

• Η χρήση του προκαλεί εκτεταμένο βήχα και επί απουσίας 

βρογχόσπασμου καταδεικνύει ότι ο βήχας δεν οφείλεται στο άσθμα 

αλλά σε διαφορετικό μηχανισμό.

(Joos et al., 2003)

Το hypertonic saline θεωρείται ο καλύτερος παράγοντας για την 

πρόκληση βρογχοσπάσμου κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.



Ευκαπνική δοκιμασία υπεραερισμού

• EVH test: positive in 75% of asthmatics (MTH in 81%)

• Very rarely EVH is positive in negative MTH patients

• EVH is a test of choice in detecting EIB or athletes’ airway 

hyperresponsiveness

Roach JM, Hurwitz KM, Argyros GJ, Eliasson AH, Phillips YY. Chest. 1994 Mar;105(3):667-72

Eliasson AH, Phillips YY, Rajagopal KR, Howard RS. Chest. 1992 Aug;102(2):347-55



• An abnormal response is a 10% fall in FEV1 from the 

baseline value 

• the fall be sustained for two consecutive readings over 5 

mins after completion of the hyperpnoea. 



Mannitol

• Indirect stimulant

• Ξηρή σκόνη

• Οσμωτική διέγερση

(osmolarity of airway surface liquid)

• 0 (άδεια καψουλα που χρησιμοποιείται ως placebo),

5, 10, 20, 40, 80, 160, 160 and 160 mg of mannitol. 



Brannan JD, Koskela H, Anderson SD. Clin Respir J 2007; 1: 3–15.



Brannan JD, Anderson SD, Perry CP, et al. Respir Res 2005; 6: 144. 



 Metacholine & Mannitol έχουν την 
ίδια διαγνωστική αξία

 Είναι λιγότερο ευαίσθητη από τον 
EVH στην αναγνώριση του 
άσθματος από κόπωση

 Όπως και η Metacholine δεν μπορεί 
να μας καθοδηγήσει για την 
συνέχιση ή μη της λήψης ICS



Συγκριτική ανάλυση 

μεταχολίνης -μαννιτόλης

Ασυμπτωματικοί ενήλικες και παιδιά συχνά έχουν 

• ΘΕΤΙΚΗ δοκ. Μεταχολίνης και 

• ΑΡΝΗΤΙΚΗ δοκ. Μαννιτόλης

• Υποδηλώνει ότι η Μαννιτόλη σε σχέση με την Μεταχολίνη 

είναι περισσότερο ειδική στον διαγνώσκει το ενεργό άσθμα

Porsbjerg C, etal. Clin Exp Allergy 2007;37:22-28









Holzer K, Anderson SD, Chan H-K, et al.  Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 534–547. 



Πρακτικές Ενδείξεις χρήσης Μαννιτόλης

• Έλεγχος αθλητών υψηλών επιδόσεων

(χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου 2008 

ως τεστ ανάδειξης του βρογχοσπάσμου στην άσκηση)

• Έλεγχος για την πρόσληψη ατόμων σε ειδικές μονάδες 

(πυροσβέστες, σώματα ασφαλείας, δύτες)

• Στην κλινική πράξη για την εκτίμηση του ελέγχου της 

φλεγμονής από ασθματικούς που λαμβάνουν ICS.



Exercise-induced 

Bronchoconstriction

(EIB)

Exercise-induced

Asthma

(EIA)



• Η άσκηση θα πρέπει να είναι συνεχής

• Το είδος της άσκησης έχει σημασία

• Ένταση: 60-80% max προκαλεί τη μεγαλύτερη επιδείνωση 

/απαντητικότητα

• Διάρκεια

• Επηρεάζουν: Θερμοκρασία αέρα και υγρασία

EIB Factors



Haby MM, Anderson SD, Peat JK, et al. Eur Respir J 1994; 7: 43–49



Anderson SD, Pearlman DS, Rundell KW, et al.  Respir Res 2010; 11: 120. 



Anderson SD, Pearlman DS, Rundell KW, et al. Respir Res 2010; 11: 120.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ





Πρακτική αξία των τεστ πρόκλησης



Occupational Challenges

• Ειδικές δοκιμασίες ανά περίπτωση αποτελούν το gold

standard για τη διάγνωση του επαγγελματικού άσθματος.

• Ειδικοί παράγοντες διέγερσης

• Natural organic (flour, wood dust)

• Pharmaceuticals (cimetidine)

• Organic chemicals (isocyanates)

• Inorganic chemicals (nickel salts)

• Άμεση αλλά και επιβραδυνόμενη αντίδραση 



Compatible history

and/or exposure to a relevant agent

Immunological tests possible:

skin prick tests, 

specific antibodies

Methacholine inhalation test

(working period)

abnormalnormal

No asthma,

no occupational asthma
PEF monitoring

and/or referral

Positive:

sensitization

Negative:

no sensitization

No occupational

asthma

Skin prick

tests not feasible

(low molecular

weight agents)

Surveillance of asthma in the workplace



Assessment of bronchial responsiveness (methacholine)

Νegative test

Αποκλείει πρακτικά την ύπαρξη άσθματος

False positive test σε ρινίτιδα και COPD.

Νegative test – αλλά ο εργαζόμενος εμφανίζει συμπτώματα στην εργασία του, 

Αποκλείεται το άσθμα και το επαγγ. Άσθμα

(αλλά όχι η eosinophilic bronchitis).

If positive test ενώ ο εργαζόμενος είναι στην εργασία του, καταδεικνύει την 

παρουσία άσθματος ή επαγγελματικού άσθματος.



Sensitivity, specificity, and predictive values of diagnostic tests 

compared with specific inhalation challenges *

sen- spe- PPV NPV

tivity cificity
(%) (%) (%) (%)

history 80 55 30 92

methacholine test 73 51 27 92

PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value.

* 204 workers exposed to latex (62), flour(28) and isocyanates (114);

Baur X et al. Am J Ind Med 1998 *



Sensitivity, specificity, and predictive values of diagnostic tests 

compared with specific inhalation challenges *

Diagnostic tests

Sensitivity Specificity PPV NPV

(%) (%) (%) (%)

Clinical history 87 14 75 50

Methacholine test 90 7 68 25

Skin prick tests 100 21 74 100

History + skin prick tests 94 36 76 71

PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value.

* Nurses exposed to latex. From Vandenplas O et al. J Allergy Clin Immunol 2001



Skin prick tests and methacholine inhalation test

Εάν είναι θετικό κάποιο skin prick test σε ένα αεροαλλεργιογόνο

+

positive methacholine test,

80% η πιθανότητα να υπάρχει ασθματική αντίδραση στην 

έκθεση στο συγκεκριμένο αεριοαλλεργιογόνο




