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Βήχας … ορισμός και φυσιολογία

K.Chung, I.Pavord, Lancet 2008;371:1364



Βήχας … και φυσιολογία

K.Chung, I.Pavord, Lancet 2008;371:1364

Αμυντικός μηχανισμός-

αντανακλαστικό

3 φάσεις: 

1. Εισπνευστική

2. Βίαιη εκπνευστική

προσπάθεια με κλειστή 

γλωττίδα

3. Άνοιγμα γλωττίδας με 

επακόλουθο την ταχεία 

εκπνοή

Πνευμονογαστρικό Χ

Άνω λαρυγγικό

Τελικός πυρήνας προμήκη



Βήχας …ταξινόμηση και επιδημιολογικά στοιχεία

• Ο βήχας είναι το πιο κοινό σύμπτωμα για το οποίο 
οι ασθενείς αναζητούν εξωνοσοκομειακή ιατρική 
περίθαλψη

• Στην Ιαπωνία, ο βήχας είναι η πιο συχνή αιτία 
(11,7% του συνόλου) επισκέψεων σε γιατρό, ενώ 
στην Ιταλία η τρίτη

• Στις ΗΠΑ, μέχρι το 38% της δουλειάς στα 
εξωτερικά ιατρεία των πνευμονολόγων οφείλεται 
στον επίμονο- ενοχλητικό χρόνιο βήχα

Magni Ch et al. Multidiscip Respir Med. 2010

 Οξύς: < 3 εβδομάδες
 Υποξύς : 3-8 εβδομάδες
 Χρόνιος : >8 εβδομάδες

Ταξινόμηση με βάση τη διάρκεια: 



Οξύς Βήχας …Διαφοροδιάγνωση

ACCP Cough Clinical Practice Guidelines. Chest 2006

 Οξύς (<3 εβδομάδες)



Υποξύς Βήχας …Διαφοροδιάγνωση

 Υποξύς (3-8 εβδομάδες)

ACCP Cough Clinical Practice Guidelines. Chest 2006



Χρόνιος Βήχας …επιδημιολογικά στοιχεία

K.Chung, I.Pavord, Lancet 2008;371:1364



Χρόνιος Βήχας …επιδημιολογικά στοιχεία

Morice AH, Eur Respir J 2014

Επιπολασμός του χρόνιου βήχα



Χρόνιος Βήχας …Διαφοροδιάγνωση

Χρόνιος βήχας (>8 εβδομάδες)

ACCP Cough Clinical Practice Guidelines. Chest 2006

Σε ασθενείς με χρόνιο βήχα και 

φυσιολογική α/α θώρακα, 

που είναι μη καπνιστές και 

δεν λαμβάνουν ΑΜΕΑ, 

η διαγνωστική προσέγγιση εστιάζεται 
σε 4 διαγνώσεις:

1. Σύνδρομο βήχα ανωτέρων 
αεραγωγών (PNDS - UACS)

2. Γαστροοισοφαγική παλινδρομική 
νόσος (GERD)

3. Μη ασθματική ηωσινοφιλική
βρογχίτιδα (ΝΑΕΒ)

4. Άσθμα (βήχας ισοδύναμος 
άσθματος)

Όλες αυτές οι παθήσεις μπορεί να 
εμφανίζονται μόνο με βήχα, χωρίς 
άλλα κλινικά ευρήματα



Βήχας ισοδύναμος άσθματος: ορισμός

Δεν υπάρχει επίσημος κοινά αποδεκτός ορισμός

Περιγράφηκε πρώτη φορά το 1979 (Corrao et all, N.Engl J Med)

Niimi A:ERJ 1998, GINA 2016, 

GINA 2016 και προγενέστερα



Βήχας ισοδύναμος άσθματος: κριτήρια διάγνωσης

The Japanese Respiratory Society, Respirology (2006) 11 (Suppl. 4) S160–S174

The Japanese 
Respiratory Society



Βήχας ισοδύναμος άσθματος: Διαφοροδιάγνωση

Chung K., Pavord I. : Lancet 2008



Βήχας ισοδύναμος άσθματος…
Μύθοι και Πραγματικότητες

Μύθοι Πραγματικότητες

1 Ο CVA δεν υπάρχει Ο CVA υπάρχει!

2 O CVA δεν σχετίζεται με ατοπία Υπάρχει ατοπία σε μικρότερο βαθμό

3 Καθώς δεν υπάρχει συριγμός η  
σπιρομέτρηση είναι φυσιολογική

Η πνευμονική λειτουργία είναι λιγότερο 
επηρεασμένη (σε σχέση με το κλασικό 
άσθμα)

4 Δεν υπάρχει φλεγμονή και
remodeling στο CVA

Καμία διαφορά με το CA στη φλεγμονή

5 Θεραπεία μόνο με βρογχοδιαστολή Θεραπεία ίδια με το CA

6 Οι ασθενείς με CVA έχουν 
κατάθλιψη

Ο βήχας προκαλεί αυξημένα ποσοστά 
κατάθλιψης και όχι το άσθμα



1ος Μύθος

Ο βήχας ισοδύναμος 

άσθματος δεν υπάρχει



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και βιβλιογραφία

Εξαιρετικά λίγη βιβλιογραφία



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και ερευνητές
Συγκεκριμένοι ερευνητές (Ιαπωνία): Akio Niimi, M.Fujimura,  H.Matsumoto, 
M.Takemura



 Σε ποσοστό 15% μετατρέπεται 
σε κοινό άσθμα (με συριγμό) –

2 ετής παρακολούθηση.
 η ατοπία, το θετικό SPT σε 

επιθήλιο σκύλου, HDM, και ο 
αυξημένος αριθμός θετικών SPTs 
προδιαθέτουν σε ανάπτυξη 
συριγμού

 Η χαμηλή FEV1 

Takemura Clin. Exp. All 2007

Βήχας ισοδύναμος άσθματος και πρόγνωση

74 CVA, 115 CA
2 έτη



 Σε ποσοστό 31% μετατρέπεται σε κοινό άσθμα (με συριγμό) - 4ετής 
παρακολούθηση.

 Τα ICS έχουν προστατευτικό ρόλο

Matsumoto et al, J.Asthma 2006

n=42

Βήχας ισοδύναμος άσθματος και πρόγνωση



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και συριγμός στη δοκιμασία 
BHR

 Σε δοκιμασία πρόκλησης με μεταχολίνη ανιχνεύτηκε συριγμός στο 16% των 
ασθενών με CVA (σε σχέση μe το 48% του CA), p=0.0003

Matsumoto et al, Cough 2009

Πιθανή υποκειμενικότητα στη διάγνωση: 
απουσία συριγμού



1η Πραγματικότητα

Ο βήχας ισοδύναμος 

άσθματος υπάρχει!



Βήχας ισοδύναμος άσθματος 

1. Περιγράφεται στα GINA
2. Τον συναντάμε κατά την άσκηση της ιατρικής
3. Δεν υπάρχει αντίστοιχα W(wheeze)VA ή 

D(dyspnea)VA !

Matsumoto et al, J.Asthma 2006

 Μόνο το 1/3 περίπου μετατρέπεται σε κοινό άσθμα (με συριγμό)
 Δεν υπάρχουν δεδομένα  για πλήρη μετατροπή του CVA σε κοινό άσθμα

Fujimura M.: Thorax 2003



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και φαινότυποι

 Περιγράφεται 

πλέον και στους 

φαινότυπους

Hekking et al, JACI 2014



Βήχας ισοδύναμος άσθματος: Επιπολασμός

K.Shirahata et al: Respirology 2005

Ο επιπολασμός του CVA ήταν

1. 3.8% (23/609) στο σύνολο των 

ασθενών που προσέρχονται με 

βήχα ως κύριο σύμπτωμα

2. 41.8% (23/55) των ασθενών με 

χρόνιο βήχα (>8 εβδομάδες)



2ος Μύθος

O CVA δεν σχετίζεται με 
ατοπία



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και ατοπία

Diego A.: Allergy 2005

Χαμηλά ποσοστά ατοπίας 

στο CVA

CVA=25%

CA= 66%



2η Πραγματικότητα

Υπάρχει ατοπία αλλά σε 
μικρότερο βαθμό από το 

CA



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και ατοπία

Takemura M. : Clin Exp Allergy 2007

74 CVA, 115 CA
2 έτη

Ασθενείς με CVA
1. νεότεροι,
2. μικρότερη διάρκεια  νόσου

Ασθενείς με CA
1. Αυξημένη IgE
2. Περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε 

κοινά αλλεργιογόνα (HDM, mould
dog) (ιδίως σκύλο)

3. Περισσότερη ηωσινοφιλία αίματος
4. Μικρότερη FEV1 και ratio

Δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά όσον 

αφορά στην ευαισθητοποίηση 

γενικά



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και αλλεργική ρινίτιδα

Tajiri T.: Respiration 2014

Η αλλεργική ρινίτιδα 
εμφανίζεται 
συχνότερα στο CA



3ος Μύθος

Καθώς δεν υπάρχει 
συριγμός η  σπιρομέτρηση 

είναι φυσιολογική



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και λειτουργικός έλεγχος πνευμόνων

Niimi A:ERJ 1998

Σπιρομέτρηση
1. Τόσο στο CA όσο και στο CVA

παρατηρείται πτώση της FEV1 
2. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 

στις σπιρομετρικές τιμές μεταξύ 
CA και CVA

3. Οι ασθενείς με CA είχαν 
μειωμένες μεσοεκπνευστικές
ροές σε σχέση με control

n=42



3η Πραγματικότητα

Η πνευμονική λειτουργία 
είναι λιγότερο επηρεασμένη 

(σε σχέση με το κλασικό 
άσθμα)



Takemura M. : Clin Exp Allergy 2007,  Matsumoto H.: Cough 2009

Ασθενείς με CA έχουν
 Μικρότερη FEV1 και ratio

Βήχας ισοδύναμος άσθματος και λειτουργικός έλεγχος πνευμόνων

Ασθενείς με CVA
1.Less sensitive 
2. less reactive 
to inhaled metacholine

Συμπέρασμα: 
οι ασθενείς με CVA έχουν 
ηπιότερες λειτουργικές 
διαταραχές



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και πνευμονική λειτουργία στο χρόνο

Fujimura M.: Clin Exp Allergy 2003

Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά 
μακροχρόνια 
στην έκπτωση της FEV1 στο CVA
(σε σχέση με το control)
ακόμα και στους ασθενείς που λάμβαναν 
ICS

5ετή παρακολούθηση



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και δοκιμασία μεταχολίνης

Fujimura M.: Thorax 2003

Δοκιμασία μεταχολίνης

Οι steroid naïve ασθενείς με CVA 
που αναπτύσσουν στο μέλλον 
συριγμό (CA) έχουν πιο θετική 
δοκιμασία (0,69 vs 5,18 mg/ml

Όλοι έχουν θετική εξ’ ορισμού

5,3 έτη παρακολούθηση
n=44



4ος Μύθος

Δεν υπάρχει φλεγμονή και 
remodeling στο CVA



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και remodelling

Niimi Α, Lancet 2000

Μεγαλύτερη πάχυνση του
υπο-επιθηλιακού ιστού στο CA σε 
σχέση με το CVA

=> Λιγότερο remodeling στο CVA?



4η Πραγματικότητα

Καμία διαφορά με το CA στη 
φλεγμονή



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και φλεγμονή

Niimi Α, ERJ 1998

*
* *

ns ns ns

Μεταξύ CVA και CA δεν υπήρχε:
1. διαφορά στα ηωσινόφιλα στο BAL και στον ιστό
2. στην ECP του αίματος

Σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όλοι οι δείκτες ήταν αυξημένοι τόσο 
στο CA όσο και στο CVA = ηωσινοφιλική φλεγμονή

n=42



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και φλεγμονή

Diego A.: Allergy 2005

Μεταξύ steroid naïve ασθενών με CVA και CA δεν
υπήρχε διαφορά στα
1. ΝΟ
2. BHR – histamine PC20
3. Δοκιμασία πρόκλησης βήχα με καψαϊσίνη
4. επίπεδα της IL5, IL8, TNF-1 και στους 

κυτταρικούς πληθυσμούς των προκλητών
πτυέλων

N=27



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και φλεγμονή

Niimi Α : Current Respiratory Medicine Reviews 2011

Αυξημένα και τα ουδετερόφιλα!



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και φλεγμονή

Niimi Α : Current Respiratory Medicine Reviews 2011

- Όπως και στο CA, έτσι και στο CVA ανιχνεύονται δομικές αλλαγές σε βιοψίες 
βρογχικού επιθηλίου, όπως υποεπιθηλιακή πάχυνση, υπερπλασία καλυκοειδών 
κυττάρων και αγγειακός πολλαπλασιασμός.

- Μία μελέτη με αξονικές ανέδειξε πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων σε ασθενείς 
με CVA (κοινό χαρακτηριστικό με το CA)



5ος Μύθος

Θεραπεία πρώτης επιλογής 
είναι τα βρογχοδιασταλτικά

Πραγματικότητα 5η

Θεραπεία ίδια με το CA



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και θεραπεία

Tagaya Ε.:Journal of asthma 2015

H θεραπεία SFC οδήγησε σε βελτίωση 

1. του βήχα (ημερήσιου/νυκτερινού)

2. Της PEF 

3. Της FEV1

4. Των ηωοσινοφίλων στο αίμα/πτύελα

5. Της ECP στο αίμα/πτύελα



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και θεραπεία

Takemura M.: Respiration 2012

H montelukast μείωσε:

1. Τον βήχα

2. Τα ηωσινόφιλα πτυέλων,

3. Την ευαισθησία στον βήχα 

(καψαϊσίνη)

σε ασθενείς με CVA

Καμία επίδραση σε σπιρομέτρηση και 

BHR



6ος Μύθος

Ο CVA προκαλεί κατάθλιψη



Βήχας ισοδύναμος άσθματος και συννοσυρότητα

Οι ασθενείς με CVA είναι πιο «μελαγχολικοί» από τους ασθενείς με CA

Saito N: J. Psychosom Res. 2015



Ο βήχας προκαλεί αυξημένα ποσοστά 
κατάθλιψης και όχι το άσθμα

Πραγματικότητα 6η



Saito N: J. Psychosom Res. 2015

Βήχας ισοδύναμος άσθματος και συννοσυρότητα

O χρόνιος βήχας είναι η αιτία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και όχι το αντίθετο.



Συμπεράσματα
 Ο CVΑ είναι ΑΣΘΜΑ και ως άσθμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.  

 Πιθανόν είναι ένας προάγγελος του κοινού άσθματος (CA).

 Στην διαφοροδιάγνωση του χρόνιου βήχα το άσθμα θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να 
αξιολογείται ακόμη και αν δεν υπάρχει συριγμός (CVA).

 O CVA χαρακτηρίζεται από AHR και ανταπόκριση στα βρογχοδιασταλτικά, 
αλλά η παρουσία AHR είναι συμβατή και όχι διαγνωστική με τον CVA

 Η βελτίωση του βήχα με τα βρογχοδιασταλτικά (όπως οι β αγωνιστές) είναι 
σημαντικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό του CVA

 H ηωσινοφιλία στα πτύελα (ή άλλοι δείκτες ηωσινοφιλικής φλεγμονής, πχ
NO) καθιστά πιθανή την διάγνωση του CVA, αλλά και του AC ή της NAEB 

Magni Ch et al. Multidiscip Respir Med. 2010, Akio Niimi Curr Respir Med Rev. 2011



Συμπεράσματα

 Η θεραπεία του CVA είναι η ίδια όπως στο άσθμα γενικά

 Τα εισπνεόμενα στεροειδή είναι η πρώτης γραμμής θεραπεία του CVA

 Τα LABA, ή οι ανταγωνιστές λευκοτριενίων έχουν επίσης 
αποτελεσματικότητα στη θεραπεία (add-on) 

 Περιστασιακά στους παροξυσμούς του CVA, μπορεί να χρειαστούν per os
στεροειδή

Μήπως η σωστή απόδοση του όρου Cough Variant Asthma είναι
Βήχας Παραλλαγή Άσθματος;

Magni Ch et al. Multidiscip Respir Med. 2010, Akio Niimi Curr Respir Med Rev. 2011



The End

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

17:49:03


