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Ορισμός άσθματος 2006

2006



Ορισμός του άσθματος

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή
των αεραγωγών (βρογχιόλια) που οδηγούνται σε
στένωση και απόφραξη



Συμμετέχουν πολλά κύτταρα και κυτταρικοί παράγοντες,
μεσολαβητικές ουσίες



Η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε υπεραντιδραστικότητα των
βρόγχων με υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού, βήχα,
εκπνευστικής δύσπνοιας και σύσφιξη στο στήθος



Υπάρχει σημαντικός περιορισμός της ροής του αέρα
μεταβλητός και συχνά αναστρέψιμος
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Ορισμός άσθματος 1968
Παθολογία, Δημητρίου Βαλτή (1968)

1968
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Ορισμός του άσθματος




Το βρογχικόν άσθμα χαρακτηρίζεται υπό παροξυσμών
δυσπνοίας προερχομένης εκ παροδικής στενώσεως του αυλού
των βρόγχων εκ σπασμού των λείων μυικών ινών, οιδήματος
του βλεννογόνου ή ιξώδους αποχρέμψεως
Η στένωσις των βρόγχων ελαττώνει τον αερισμόν των
πνευμόνων και αυξάνει το έργον της αναπνοής δι’αυξήσεως
της αντιστάσεως της ροής του αέρος δια των βρόγχων. Αυτό
οδηγεί σε παγίδευση αέρος διότι ο σπασμός υφίσταται και
κατά τη διάρκεια της εκπνοής

Παθολογία, Δημητρίου Βαλτή (1968)

Θεραπεία Άσθματος 1968


Κατά την διάρκεια του παροξυσμού



Συμπαθητικομιμητικα φαρμακα
Εφεδρίνη p.os,
Ισοπρεναλίνη υπογλωσσίως,
Αδρεναλίνη sc,
Αμινοφυλλίνη iv



Status asthmaticus
Πρεδνιζολονη 15mg /ανά 6ωρο p.os + σταδιακή ελάττωση!
Solucortef 200-500 iv
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Θεραπεία Άσθματος 1968




Θεραπεία χρόνιου άσθματος

Αντιμετώπιση της λοίμωξης με αντιβιοτικά
Βρογχοδιασταλτικά

Εφεδρίνη και συνδυασμούς με θεοφυλλίνη και βαρβιτουικά
(franol, priatan)
Ισοπρεναλίνη υπογλωσσίως,

Διδάσκουμε τον ασθενή υποδόρια ένεση αδρεναλίνης sc,


Χορήγηση επί μακρόν κορτικοειδή

Θεραπεία Άσθματος 1968
Θεραπεία αιτιολογικής σπουδαιότητας παραγόντων
 Αντιμετώπιση των ψυχολογικά επιβαρυμένων
ασθενών με ηρεμιστικά
 Αντιμετώπιση των λοιμώξεων με αντιβιοτικά
(παραρινοκολπ’ιτιδες κλπ)
 Αναζήτηση αλλεργικών παραγόντων και ανάλογη
αντιμετώπιση
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(Επιδημιολογία)

Το άσθμα είναι μία από τις συχνότερες
χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως
Η συχνότητα του άσθματος, αυξάνεται
συνεχώς κυρίως στα παιδιά,
Αποτελεί κύρια αιτία απουσίας από
σχολείο και εργασία
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Είναι σχετικά καινούριο όνομα (όρος)
αφορά στη λειτουργία των βρόγχων
σημαίνει αυξημένη αντίδραση
των βρόγχων σε εξωτερικά ερεθίσματα
(π.χ έντονες μυρωδιές, καυσαέρια, καπνός τσιγάρου κ.ά)

Αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του άσθματος

“με πειράζει το κρύο”
(ιδιαίτερα η διαφορά θερμοκρασίας)

“με πειράζει η ομίχλη”

“με πειράζει ο καπνός του τσιγάρου”
“με πειράζει το καυσαέριο”
“με πειράζουν οι μυρωδιές”
“με πειράζουν οι κολώνιες”
“με πειράζει ο ατμός μαγειρέματος” κ.ά
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(Πως δημιουργείται)

Δημιουργείται επειδή Υπάρχει
Γενετική
(δηλ. κληρονομική)

&
Περιβαλλοντική
συμμετοχή
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ΑΣΘΜΑ
ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Adapted from The Workshop Expert Panel. Management of Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)
Pocket Guide. A Pocket Guide for Physicians and Nurses. 2001; Bousquet J and the ARIA Workshop Group
J Allergy Clin Immunol 2001;108(5):S147-S334; Sibbald B, Rink E Thorax 1991;46:895-901; Leynaert B et al
J Allergy Clin Immunol 1999;104:301-304.
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Από πολλές μελέτες προκύπτει ότι
Ρινίτιδα οδηγεί στο άσθμα


ECRHS(15 χώρες, Εuropean communityRespiratory
Health)



ISAAK(56 χώρες,International
Study of Asthma in
Ρινίτιδα υπάρχει
Childhood)

από 1 έως και 10 χρόνια
NHANES(USA 14.000 άτομα, Νational health and
Noutritional Exm)πριν από το άσθμα
& θεωρείται
 SAPALDIA (9.500 άτομα,
Swiss Air pollution & Lung
Προάγγελος `Ασθματος
Disease in Adults)
 SCAPROL (4.500 Παιδια,Swiss Study Childhood Allergy


and respiratory symp. Airpollution and Pollen)


EGEA (1850 άτομα, France Epidimiology of genetic enviroment of asthma)

Δ. Γκιουλέκας
Καθηγητής ΑΠΘ
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Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση
Υπάρχει αλλεργικό υπόστρωμα
Αρχίζει στη πρώιμη παιδική ηλικία
`Εχει δερματικά τεστ θετικά
Είναι IgE εξαρτώμενο

Δεν έχει κληρονομική προδιάθεση
Δεν έχει αλλεργικό υπόστρωμα
Αρχίζει σε μεγαλύτερη ηλικία (>40χρ)
Δεν έχει δερματικά τεστ θετικά
Δεν είναι IgE εξαρτώμενο

Λοιμώξεις από Ιούς
Οι ιογενείς λοιμώξεις «κρυώματα» στους
αεραγωγούς προκαλούν:
1. 50% παροξυσμούς στους ενήλικες
2. 80-85% παροξυσμούς στη σχολικής ηλικία
3. Συριγμό σ’όλα τα «κρυώματα» της βρεφικής &
προσχολικής ηλικίας
“ Πιστεύεται ότι υπάρχουν “Ασθμογόνοι ιοί ”
American Thoracic society (AJRCC 2000)
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Αλλεργία

Αλλεργία
Από το 1864 ο Άγγλος
γιατρός
Sir Ch. Blackley που έπασχε ο
ίδιος από Ρινίτιδα κ Άσθμα,
περιέγραψε
την ΑΛΛΕΡΓΙΑ & το ΑΣΘΜΑ
από εισπνεόμενες ουσίες
του περιβάλλοντος (αλλεργιογόνα)
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Αλλεργία
Οι πιο συχνές αιτίες άσθματος από το
περιβάλλον είναι:

Γύρεις

(κυπαρίσσι, παριετάρια, ελιά, αγρωστώδη κ.ά)

Ακάρεα σπιτιού

(D Pteronyssinus, D Farinae κ.ά)

Επιθηλια ζώων

(τρίχες & πιτυρίδα σκύλου, γάτας, κουνελιού κλπ)

Μύκητες

(αλτερνάρια, κλαδοσπόριο, ασπέργιλλος κ.ά)
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Exercise-Induced Asthma(EIA)
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Τι είναι?

Πρόκειται για οξεία στένωση ή απόφραξη
των μικρών βρόγχων με έντονο
βρογχόσπασμο.
Εκδηλώνεται με βήχα, δύσπνοια και
παρουσιάζεται 5-10’ μετά από άσκηση
Η βλάβη αναστρέφεται μόνη ή μετά από
θεραπεία

Αθλητής κολύμβησης του ΠΑΟΚ

Αθλήτρια κολύμβησης του ΑΡΗ
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΄Ασθμα από ασπιρίνη (ΑΑΑ)
&
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)

Το παθαίνουν κυρίως γυναίκες
και μάλιστα άνω των 40 ετών

Εμφανίζεται με έντονο ασθματικό παροξυσμό
μετά από λήψη του φαρμάκου
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Μελέτη σε 175 ασθενείς με ΑΑΑ & ΜΣΑΦ.
Φάρμακα που ενοχοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω :
Voltaren σε 50 περιπτώσεις
Ponstan σε 45 περιπτώσεις
Aspirine σε 25 περιπτώσεις
Mesulid σε 20 περιπτώσεις
Naprosyn σε 5 περιπτώσεις
Vioxx σε 4 περιπτώσεις
Feldene σε 1 περιπτώσεις
Πνευμονολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
σκόνη, ροκανίδια, λούστρα, διαλύτες
 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ
αλεύρι, σκόνη σιτηρών
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
πολυουρεθάνη, πολυβυνιλοχλωρίδια,
ισοκυανικά άλατα
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
Κλινική εξέταση
Λεπτομερές ιστορικό(ερωτηματολόγιο)
Ακτινογραφία θώρακος
Δοκιμασία πρόκλησης με μεταχολίνη
Δερματικά τεστ
Εξετάσεις αίματος (IgE, Εωσινόφιλα)
Σπιρομέτρηση
Ρινομανομέτρηση
Ροομέτρηση (πρωί, βράδι, αφύπνιση)
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Δερματικά τεστ

(skinprick-test)

Ροομέτρηση είναι ένα από τα καλύτερα
και αντικειμενικότερα μέσα
για τη μέτρηση της αναπνοής στο σπίτι
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Η χρήση σπιρομέτρησης και
ροομέτρου στη θεραπεία

Άμεση ανταπόκριση

Απώτερη ανταπόκριση

Ο Γιαννάκης έχει Άσθμα
Τι θα τον κάνουμε;
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θεραπευτικοί στόχοι

Φυσιολογική αναπνοή
 Φυσιολογικές δραστηριότητες
 Ασθενείς χωρίς συμπτώματα
 Πρόληψη παροξυσμών (κρίσεων)
 Αποφυγή φαρμακευτικών παρενεργειών
 Αναστρεψιμότητα αναπνευστικής λειτουργίας
 Πρόληψη θνησιμότητας


Αποφυγή ουσιών που
προκαλούν το άσθμα

`Ελεγχος & καθαρισμός
Περιβάλλοντος(σπίτι, εργασία κλπ)

Θεραπεία με
φάρμακα
van Cauwenberge et al. Allergy 2000; 55: 116-134.
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Θεραπεία με
φάρμακα

van Cauwenberge et al. Allergy 2000; 55: 116-134.

Βρογχοδιασταλτικά
β2-διεγέρτες
(βραχείας & παρατεταμένης δράσης)
Αντιχολινεργικά
Ξανθίνες
 Νεότερα 24ωρης δράσης β2-διεγερτικά

Αντιφλεγμονώδη
Προστατευτικά κυτταρικής μεμβρανης
Κορτικοειδή (εισπνεόμενα και μη)
Αντιλευκοτριενικά

Ανοσοτροποποιητικά
omalizumab (για βαρύ άσθμα)

Ανοσοθεραπεία με αντιαλλεργικά εμβόλια
Άλλα (Αντιβιοτικά, αποχρεμπτικά κλπ )
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Ιστορική αναδρομή εξέλιξης της
παθογένειας & θεραπευτικής
στο άσθμα

1986
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1970

Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

2000

1970
Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή

1975

Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

1980

1985

1990

1995

2000
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Θεραπεία Άσθματος 1968




Θεραπεία χρόνιου άσθματος

Αντιμετώπιση της λοίμωξης με αντιβιοτικά
Βρογχοδιασταλτικά

Εφεδρίνη και συνδυασμούς με θεοφυλλίνη και βαρβιτουικά
(franol, priatan)
Ισοπρεναλίνη υπογλωσσίως,
Διδάσκουμε τον ασθενή υποδόρια ένεση αδρεναλίνης sc,



Χορήγηση επί μακρόν per

os κορτικοειδή

Παθολογία, Δημητρίου Βαλτή (1968)

1970

1975

1970
Θεραπεία με
Per os στεροειδή &
συμπαθητικομιμητικά

1975

Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

Ευρεία χρήση
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης

per os
1980
Ευρεία χρήση

Εισπνεόμενων
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης

1980

1980
Προστατευτικά κυτταρικής
μεμβρανης
Lomudal, Tilade

1985

1990

1995

2000
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ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Remenber !!!

TΕΛΟΣ 10ETIAΣ ΤΟΥ 1970
ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ
ΤΑ PER OS
ΑΝΤΙΑΣΘΜΑΤΙΚΑ

1970

1975

1972
Θεραπεία με
Per os στεροειδή &
συμπαθητικομιμητικά

1980
Ευρεία χρήση
Εισπνεόμενων ß2διεγερτών βραχείας
δράσης

1975

Ευρεία χρήση
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης
per os

Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

1980
Προστατευτικά
κυτταρικής μεμβρανης
Lomudal, Tilade

1980-5
Μπήκαν & Καθιερώθηκαν
τα εισπνεόμενα
Στεροειδή (μπεκλομεθαζονη)

1980

1985

1990

1995

2000
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1970

1975

1972
Θεραπεία με
Per os στεροειδή
συμπαθητικομιμητικά

1975

1980

Ευρεία χρήση
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης
per os

Ευρεία χρήση
Εισπνεόμενων ß2διεγερτών βραχείας
δράσης

1980
Προστατευτικά
κυτταρικής μενβρανης
Lomudal, Tilade

Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

1985
Καθιερώθηκαν
τα εισπνεόμενα
στεροειδή

1980

1990
Προσθήκη ß2-διεγερτών

μακράς δράσης σε
εισπνεόμενα στεροειδή

1985

1990

1995

1970

1975

1972
Θεραπεία με
Per os στεροειδή
συμπαθητικομιμητικά

1980

1980

1980

Βρογχόσπασμος

1975

Ευρεία χρήση
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης
per os

Ευρεία χρήση
Εισπνεόμενων ß2διεγερτών βραχείας
δράσης

Προστατευτικά
κυτταρικής μενβρανης
Lomudal, Tilade

2000

1985

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

1998

Καθιερώθηκαν
τα εισπνεόμενα
στεροειδή

Προσθήκη
Αντιλευκοτριενι
κών φαρμάκων

1990
Προσθήκη ß2διεγερτών
μακράς δράσης
σε εισπνεόμενα
στεροειδή

1985

1990

1995

2000

28

23/5/2012

1970

1975

1972
Θεραπεία με
Per os στεροειδή
συμπαθητικομιμητικά

1975

1980

Ευρεία χρήση
ß2-διεγερτών
βραχείας δράσης
per os

Ευρεία χρήση
Εισπνεόμενων ß2διεγερτών βραχείας
δράσης

1980

1985

Προστατευτικά
κυτταρικής μενβρανης
Lomudal, Tilade

Καθιερώθηκαν
τα εισπνεόμενα
στεροειδή

1980

Βρογχόσπασμος

Φλεγμονή
Remodeling
(Αναδιαμόρφωση)

1998

2000

Προσθήκη
Αντιλευκοτριενικ
ών φαρμάκων

Θεραπεία συνδυασμών
μακράς δρασης β2 +
κορτικοειδών σε μία
συσκευή

1990
Προσθήκη ß2διεγερτών
μακράς δράσης
σε εισπνεόμενα
στεροειδή

1985

1990

ΘΕΡΑΠΕΊΑ
ΑΣΘΜΑΤΟΣ

1995

2000

Δεκαετία του 1970!!!
Σταθμός στη θεραπεία
του άσθματος
με την καθιέρωση των
εισπνεόμενων
Βρογχοδιασταλτικών (β2-διεγέρτες)

Δεκαετία του 1980!!!
Σταθμός στη θεραπεία
του άσθματος
με την καθιέρωση
των εισπνεόμενων κορτιζονούχων
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ΘΕΡΑΠΕΊΑ
ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μικρές δόσεις, μεγάλο αποτέλεσμα
&

λόγω τοπικής δράσης, ελάχιστες παρενέργειες

Βρογχοδιασταλτικά
β2-διεγέρτες
(βραχείας & παρατεταμένης δράσης)

Αντιχολινεργικά
Ξανθίνες
 Νεότερα 24ωρης δράσης β2-διεγερτικά

Αντιφλεγμονώδη
Προστατευτικά κυτταρικής μεμβρανης
Κορτικοειδή (εισπνεόμενα και μη)
Αντιλευκοτριενικά

Ανοσοτροποποιητικά
omalizumab (για βαρύ άσθμα)
Ανοσοθεραπεία με αντιαλλεργικά εμβόλια

Άλλα (Αντιβιοτικά, αποχρεμπτικά κλπ )
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Ανοσοτροποποιητικά
Omalizumab (για βαρύ άσθμα)

MIA ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ
4 χρόνια κλινικής εμπειρίας
με το ανοσοτροποιποιητικό
φάρμακο Χolair
***
William W.Storms, Clinical Professor
University of Colorado, USA

W. Storms,ΕΑΑCI (Ιούνιος 2008, Βαρκελώνη)
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
(6 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair)

«Xωρίς το xolair θα πρέπει να σταμaτήσω
εντελώς να εργάζομαι»

☻
«Με το xolair δεν φοβάμαι πλέον μήπως
πεθάνω από κρίση άσθματος»

☻
«Είμαι πολύ-πολύ καλύτερα από ότι
όταν άρχισα θεραπεία με συνδυασμό»
Συνεχίζεται ……>>>

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
(6 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair)

☻

«Αισθάνομαι ζωντανή»
☻

«Μου δώσατε ζωή,
δεν πίστευα ότι αυτό ήταν δυνατό»

W. Storms,ΕΑΑCI (Ιούνιος 2008,
Βαρκελώνη)
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Θεραπεία
Άσθματος
GINA 2002
ΣΤΑΔΙΟ 1
Διαλείπον άσθμα

ΣΤΑΔΙΟ 2
Ήπιο επιμένον
άσθμα
2002

Θεραπεία
άσθματος
GINA 2002
ΣΤΑΔΙΟ 3
Μέτριο επιμένον
άσθμα

ΣΤΑΔΙΟ 4
Βαρύ επιμένον
άσθμα
2002

18ο βορειοελλαδικό Συνέδριο
Θέμα: Νεότερα στη θεραπεία του άσθματος
Β2-διεγερτες βρ.δράσης ΚΕ
μέχρι 3-4 φορες / 24ωρες
Συνεχής θεραπεία
δεν είναι απαραίτητη

Εισπ. βουδεσονίδη 100 - 400μg ήάλλο ανάλογο
Χρωμόνες ή
Αντιλευκοτριενικά ή
Θεοφυλλίνη βραδ. αποδέσμευσης

Δ. Γκιουλέκας
Ανπλ. Καθηγητής
ΑΠΘ

18ο βορειοελλαδικό Συνέδριο
Θέμα: Νεότερα στη θεραπεία του άσθματος

•Εισπ. Βουδεσονίδη 400-800μg ή άλλο ανάλογο
•β2-διεγέρτες μακρας δράσης ή
•βραδ. Αποδέσμευσης Θεοφυλλίνη ή
•Αντιλευκοτριενικά ή Αντιχολινεργικό ή
•Βουδεσονίδη >800μg ή ανάλογο

•Βουδεσονίδη >800μg ή ανάλογο
•και μία ή περισσότερες απιλογές από τα παρακάτω
•β2-διεγέρτες μακρας δράσης ή
•βραδ. Αποδέσμευσης Θεοφυλλίνη ή
•Αντιλευκοτριενικά ή Αντιχολινεργικό ή
•Per os κορτικοειδή
Δ. Γκιουλέκας
Ανπλ. Καθηγητής
ΑΠΘ

33

23/5/2012

2006

Control-driven Approach to Asthma Management
Προσέγγιση θεραπείας ανάλογα με το επίπεδο ελέγχου
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Αποφυγή ουσιών που
προκαλούν το άσθμα

`Ελεγχος & καθαρισμός
Περιβάλλοντος(σπίτι, εργασία κλπ)

van Cauwenberge et al. Allergy 2000; 55: 116-134.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓOΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

(Mη ειδικά ερεθίσματα)
*καπνός τσιγάρου
*ατμοί μαγειρέματος
*απορρυπαντικά, εντομοκτόνα
*καυσαέρια, περιβαλλοντικοί ρύποι
*ερεθιστικές ουσίες κ.λ.π

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓOΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Eιδικές αιτίες (λόγω αλλεργίας ή δυσανοχής)
*σκόνη & ακάρεα σπιτιού
*επιθήλια, τρίχες & απορρίματα ζώων
*γύρεις
*μύκητες
*φάρμακα (β-blockers,ασπιρίνη,ponstan κά)
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Περιβάλλον καπνιστών (ΠΚ) και Άσθμα





Το ΠΚ επιδεινώνει το
παιδικό άσθμα
Ta Aσθματικά παιδιά με
μητέρες καπνίστριες
έχουν βαρύτερο άσθμα
από αυτά που οι
μητέρες δεν καπνίζουν
To Κάπνισμα στην
εγκυμοσύνη συνδέεται με
αυξημένη εμφάνιση
άσθματος στα παιδιά
Chan-Yeung et al. Respirology. 2003;8:131-139; Courtesy of Getty Images.
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16ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
Δεκέμβριος 2007, Αθήνα

ΧΕΙΡΙΣΜOI ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ
ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΥ & ΕΠΙΔΕΊΝΩΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

(Tα 7 βήματα)

Δημήτρης Γκιουλέκας
Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗΣ

(7 βήματα)

1.

Λοίμωξη (ανώτερο αναπνευστικό, ρινικοί Πολύποδες)

2.

Λήψη φαρμάκων (Αντιφλεμονώδη–ΜΣΑΦ,
β-blockers κ.ά.)
Λεπτομερής

3.

ΓΟΠ (Γαστρο – Οισοφαγική Παλιμδρόμηση)

4.

Επάγγελμα (αλλαγή ή προσθήκη) & επαγγελματικός χώρος

5.

Σχέσεις των συμπτωμάτων με άσκηση

6.

Αναζήτηση αλλεργιογόνων (Τρόφιμα, Δερματικά Tεστ, Rast)

7.

Τι άλλαξε στη ζωή του στο τελευταίο διαστημα?
(σπίτι, περιοχή διαμονής, επισκέψεις σε συγγενείς ή σε
εξοχικό, προστέθηκαν κατοικίδια ζώα)

λήψη ιστορικού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.

Ακτινογραφία θώρακος & κόλπων προσώπου

2.

Εξετάσεις αίματος (εωσινόφιλα, ΙgE)

3.

Δερματικά τεστ

4.

Σπιρομέτρηση ή ροομέτρηση
& τεστ βρογχοδιαστολής

5. . Οξυμετρία
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Περίπτωση 1

Περίπτωση 1


37 ετών γυναίκα, μη καπνίστρια,νοικοκυρά (Σεπτέβριος 2007)



Κλινική συνδρομή προσέλευσης
Βήχας ξηρός παροξυντικός ιδιαίτερα το πρωί,
Χωρίς πυρετό.

Επιτρεπόμενα σε εγκυμοσύνη
Αίσθημα σύσφιξης στο στήθος
Σαλβουταμόλη & Βουδεσονίδη
`Ολα άρχισαν τον τελευταίο μήνα.
Επισκέφθηκε παθολόγο της εδωσε συνδυασμό με ΕΦ
αλλά τα συμπτώματα συνεχίσθηκαν………..

Ατομικό Ιστορικό
Πριν από 7 χρόνια κρίσεις άσθματος κατά τη διάρκεια τη
εγκυμοσύνης (αντιμετωπίσθηκε με ΕΚ+Βρογχοδιασταλτικά)
Προ τριμήνου κωλικοί νεφρού κ λήψη αναλγητικών
Συνεχίζεται >>>>
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Περίπτωση 1
Κλινική εξέταση:



Παράταση εκπνοής και ξηροί ρόγχοι
Κάθε βαθειά εισπνοή προκαλούσε βήχα???


Επισκέφθηκε Πνευμονολόγο
Κατετάγη στο `Ηπιο επίμονο άσθμα (GINA)
Πήρε ΕΚ 1Χ2, κατ’επίκλιση σαλβουταμόλη & αντιλευκοτιενικό
Τα συμπτώματα όμως συνεχίσθηκαν … ….



Παρακλινικές εξετάσεις:
Ακ-α Θ κφ,
Εξετασεις αίματος κφ, εωσινόφιλα κφ
ΙgE 32 iu,
Δερματικά τεστ αρνητικά
ΗbO2=98%
Σπιρομέτρηση κφ (FEV1 = 2.8 l κ μετά βργχοδστολή 3.0 l)

Περίπτωση 1

Προβλήματα για επίλυση:
1.
2.

Τι πυροδότησε την έναρξη του άσθματος μετά από 7 χρόνια?
Τι συντηρεί το πρόβλημα κ δεν υποχώρησαν τα συμπτώματα?

Νέα!!! λεπτομερής λήψη ιστορικού απέδειξε ότι είχε
«ξυνίλες, καούρες» & ερυγές ολόκληρο το καλοκαίρι
Λόγω λήψης ΜΣΑΦ (Voltaren) λόγω «κωλικών νεφρού»
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗΣ
(7 βήματα)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Λοίμωξη (ανώτερο αναπνευστικό, ρινικοί Πολύποδες)
Λήψη φαρμάκων (Αντιφλεμονώδη–ΜΣΑΦ, β-blockers )
ΓΟΠ
Επάγγελμα (αλλαγή ή προσθήκη) & επαγγελματικός χώρος
Σχέσεις των συμπτωμάτων με άσκηση
Αναζήτηση αλλεργιογόνων (Τρόφιμα, Δερματικά Tεστ,
Rast)
Τι άλλαξε στη ζωή του στο τελευταίο διαστημα? (σπίτι,
περιοχή διαμονής, επισκέψεις σε συγγενείς ή σε εξοχικό,
προστέθηκαν κατοικίδια ζώα)

Νέα!!! λεπτομερής λήψη ιστορικού απέδειξε ότι είχε
«ξυνίλες, καούρες» & ερυγές ολόκληρο το καλοκαίρι
Λόγω λήψης ΜΣΑΦ (Voltaren) λόγω «κωλικών νεφρού»

Περίπτωση 1
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αιτία της απορρύθμισης:
ΜΣΑΦ & Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πήρε κατάλληλη αγωγή για το στομάχι
Συνεχίσθηκε η αντιασθματική αγωγή
με προσθήκη Ιπρατρόπιου
&
Τα ασθματικά συμπτώματα εξαφανίσθηκαν
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Περίπτωση 2

Περίπτωση 2


28 ετών γυναίκα, μη καπνίστρια (Αυγουστος 2007), Αισθητικός



Κλινική συνδρομή προσέλευσης
Βήχας ξηρός παροξυντικός, συριγμός και δύσπνοια
νυχτερινές αφυπνίσεις σχεδον καθημερινά
Χωρίς πυρετό.
`Ολα άρχισαν περίπου πριν από 5 εβδομάδες.



Επισκέφθηκε Πνευμονολόγο

Κατετάγη στο Μέτριο επίμονο άσθμα (GINA)
Πήρε συνδυασμό 2Χ2 & κατ’επίκλιση σαλβουταμόλη
Τα προβλήματα όμως συνεχίσθηκαν …
Συνεχίζεται >>>>
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Περίπτωση 2
Ατομικό Ιστορικό
Σε ηλικία 6ετών(1985) άσθμα σοβαρό και συνεχής θεραπεία και
παρακολούθηση (Aerolin, Lomudal, κορτικοειδή περιοδικά peros
και ανοσοθεραπεία (ακάρεα).
Συνεστήθη κολύμβηση, έκανε πρωταθλητισμό για 7-8 χρόνια με
100 μετάλια 15 κυπελλα. `Εμεινε επί 10χρόνια χωρίς θεραπεία
και θεωρητικά χωρίς άσθμα

Περίπτωση 2

Κλινική εξέταση:
Παράταση εκπνοής και ξηροί ρόγχοι, έντονος
βρογχόσπασμος, Κάθε βαθειά εισπνοή προκαλούσε βήχα??
Παρακλινικές εξετάσεις:
Ακ-α Θ κφ,
Εξετασεις αίματος κφ, εωσινόφιλα κφ, ΙgE 380 iu,
Δερματικά τεστ θετικά
(μύκητες, ακαρεα, επιθ. γάτας),
Ηb2=98%
Σπιρομέτρηση (FEV1 = 2.5 l &
μετά βρογχδιαστλή 3.0 l,20%)
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Περίπτωση 1

Προβλήματα για επίλυση:
1.
2.

Τι πυροδότησε την έναρξη του άσθματος μετά από τόσα
χρόνια?
Τι συντηρεί το πρόβλημα κ δεν υποχώρησαν τα συμπτώματα?

Νέα!!! λεπτομερής λήψη ιστορικού απέδειξε ότι υπήρχε
ένα ΚΟΥΝΕΛΙ στο σπίτι τους τελευταίους 3 μήνες….
Δερματικό τεστ στα επιθήλια κουνελιού έντονα θετικό

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗΣ
(7 βήματα)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Λοίμωξη (ανώτερο αναπνευστικό, ρινικοί Πολύποδες)
Λήψη φαρμάκων (Αντιφλεμονώδη–ΜΣΑΦ, β-blockers )
ΓΟΠ
Επάγγελμα (αλλαγή ή προσθήκη) & επαγγελματικός χώρος
Σχέσεις των συμπτωμάτων με άσκηση
Αναζήτηση αλλεργιογόνων (Τρόφιμα, Δερματικά Tεστ,
Rast)
Τι άλλαξε στη ζωή του στο τελευταίο διαστημα? (σπίτι,
περιοχή διαμονής, επισκέψεις σε συγγενείς ή σε εξοχικό,
προστέθηκαν κατοικίδια ζώα)

Λεπτομερής λήψη ιστορικού απέδειξε ότι υπήρχε ένα
ΚΟΥΝΕΛΙ στο σπίτι τους τελευταίους 3 μήνες
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Περίπτωση 2
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αιτία απορρύθμισης:
Το κατοικίδιο (κουνέλι)
Απομακρύνθηκε το κουνέλι
Συνεχίσθηκε η αγωγή για ένα μήνα
&
Το άσθμα εξαφανίσθηκε

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για κάθε μία περίπτωση άσθματος
υπάρχει και μια ξεχωριστή
ειδική αντιμετώπιση και θεραπεία
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«Άσθμα, ταξίδι στο χρόνο»

Το ταξίδι τελείωσε!!

Υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε
στο άσθμα και στην
υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών

Ίσως !! τα ερωτήματά μας απαντηθούν
όταν μάθουμε
γιατί τα σκυλιά δεν παθαίνουν άσθμα
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ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
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