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Διάγνωση Άσθματος 

 Ιστορικό – Χαρακτηριστικά Συμπτώματα 

 Κλινική εξέταση 

 Μετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας 

 Μετρήσεις αλλεργικού υπόβαθρου 

 Μη επεμβατικοί δείκτες αξιολόγησης της 
φλεγμονής 



Συμπτώματα του άσθματος 
 
Βήχας 
 

 
 

Δύσπνοια 
 

 

 
Συριγμός 
 

 
 

Βάρος στο  στήθος  
 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ – 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (1)  

     Παρουσία οποιουδήποτε από αυτά τα σημεία και συμπτώματα 
πρέπει να οδηγήσει σε υποψία άσθματος: 

 
Ιστορικό οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: 

       • Βήχας, με επιδείνωση ιδιαίτερα κατά τη νύχτα 
       • Υποτροπιάζων συριγμός 
       • Υποτροπιάζουσα αναπνευστική δυσχέρεια 
       • Υποτροπιάζον σφίξιμο στο στήθος 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται ή επιδεινώνονται τη νύχτα, 
αφυπνίζοντας τον ασθενή 
Τα συμπτώματα εμφανίζονται ή επιδεινώνονται με εποχική 
κατανομή 
Ο ασθενής έχει επίσης έκζεμα, αλλεργική ρινίτιδα ή οικογενειακό 
ιστορικό άσθματος ή ατοπικών νοσημάτων. 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ – 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (2) 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται ή επιδεινώνονται όταν υπάρχουν: 
     • Ζώα με τρίχωμα 
     • Χημικά αερολύματα 
     • Μεταβολές στη θερμοκρασία 
     • Ακάρεα οικιακής σκόνης 
     • Φάρμακα (ασπιρίνη, β-αποκλειστές) 
     • Άσκηση 
     • Γύρη 
     • Λοιμώξεις του αναπνευστικού (ιογενείς) 
     • Καπνός 
     • Έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις 

Τα συμπτώματα ανταποκρίνονται σε αντιασθματική αγωγή. 
Τα κρυολογήματα των ασθενών «κατεβαίνουν στο στήθος» ή    

     χρειάζεται πάνω από 10 ημέρες για να περάσουν. 
 
 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Κανένα εύρημα 

Παράταση εκπνοής  

Διάχυτοι μουσικοί ρόγχοι άμφω (πολυφωνικοί) 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ (παρόξυνση) 
Συρρίτουσα αναπνοή 

Σιγή ("silent lung") 

Κυάνωση, σύγχυση 

Ταχύπνοια – Ταχυκαρδία 

Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών 

 



ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

FEV1 

1 2 3 4 5 

Όγκος (L) 

Χρόνος (sec) 
6 0 

FVC 

Χρόνος (sec) 

Ροή (L/sec) 

Εκπνοή 

Εισπνοή 

FEV1 <80% προβλ. 
FEV1/FVC <75% 



Φυσιολογικός 

Ασθματικός (προ Β/Δ) 

1 2 3 4 5 

Σημείωση: Η κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει την καλύτερη από 3 διαδοχικές μετρήσεις 

Όγκος 

time (sec) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 



Φυσιολογικός 

Ασθματικός (μετά Β/Δ) 

Ασθματικός (προ Β/Δ) 

1 2 3 4 5 

Σημείωση: Η κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει την καλύτερη από 3 διαδοχικές μετρήσεις 

Όγκος 

time (sec) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

>12% 



ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Βασική Τιμή FEV1 
(<80% προβλ.) 

Αύξηση FEV1 
≥12%  
ΚΑΙ 

≥200 mL 

Εισπνοή 400 μg 
σαλβουταμόλης 

(4 puffs) 

Σημαντική 
αναστρεψιμότητα 

(συμβατή με άσθμα) 



ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 
(REVERSIBILITY) 

Ο όρος «αναστρεψιμότητα» γενικά 
αναφέρεται σε ταχεία βελτίωση του FEV1 
(ή της PEF) εντός λεπτών μετά από 
εισπνοή ενός βραχείας δράσης 
βρογχοδιασταλτικού – για παράδειγμα 
200-400μg σαλβουταμόλη) ή σε πιο 
βραδεία βελτίωση σε ημέρες έως 
εβδομάδες μετά από χορήγηση 
αποτελεσματικής αγωγής ελέγχου όπως 
τα εισπνεόμενα κορτικοειδή.    



ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Μελέτες δείχνουν ότι η ανταπόκριση στη 
βρογχοδιαστολή αυξάνεται όσο μειώνεται η 
baseline VC ή FEV1, ανεξάρτητα από το εάν η 
απάντηση υπολογίζεται ως απόλυτη μεταβολή ή 
ως % της αρχικής τιμής  
Έτσι, η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή είναι 
μεγαλύτερη σε patient-based μελέτες σε 
σύγκριση με μελέτες σε γενικό πληθυσμό. 
Η απουσία ανταπόκρισης στη βρογχοδιαστολή 
δεν προδικάζει κλινική απάντηση στη 
βρογχοδιασταλτική θεραπεία. 

Pellegrino R et al, Interpretative strategies for lung function tests, Eur Respir J 2005 



ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 
(VARIABILITY) 

Ο όρος «μεταβλητότητα» αναφέρεται στη 
βελτίωση ή επιδείνωση συμπτωμάτων και 
αναπνευστικής λειτουργίας που συμβαίνει 
μέσα στο χρόνο.  
Αυτή η μεταβλητότητα παρατηρείται είτε 
μέσα στην ημέρα, ή από ημέρα σε μέρα, ή 
από μήνα σε μήνα ή εποχικά.  



ΡΟΟΜΕΤΡΟ 
Peak Flow Meter 



Μετράει τη μέγιστη εκπνευστική ροή 
 Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) 

 

Είναι εύχρηστη μέθοδος 
 

– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά >5 ετών 
 
Ενδείξεις 

– Διάγνωση άσθματος 
Ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή ≥20% (ή 60L/min) 
Διακύμανση >20% 

– ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ  
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΡΥ (personal best) 
– Παρακολούθηση πορείας άσθματος 
– Αξιολόγηση νυχτερινών συμπτωμάτων άσθματος 
 

ΡΟΟΜΕΤΡΟ 
Peak Flow Meter 



PEF > 60L/min 

Ασθενείς με ΧΑΠ ή άσθμα 
(Πριν και μετά 400μg σαλβουταμόλη) 

Ευαισθησία και ειδικότητα 
της βελτίωσης της PEF σε 
απόλυτη τιμή  
Αναστρεψιμότητα ως: 
Α. Αύξηση FEV1 ≥ 9% pred 
B. Αύξηση FEV1 ≥ 190 ml 

Dekker FW et al, Thorax 1992 



Πρωινή peak flow 
Βραδινή peak flow 
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100% 

50% 

100% 

50% 

Ημερήσια διακύμανση της PEFR  
 

Διακύμανση <20% Διακύμανση >20% 

                                    Μέγιστη - Ελάχιστη PEFR 
Διακύμανση PEFR = 

    Μέσος Όρος PEFR 



ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ PEF – Min%Max 

Ελάχιστη πρωινή προ βρογχοδιαστολής PEF 
μέσα σε 1 εβδομάδα ως ποσοστό της καλύτερης 
τιμής της εβδομάδας (Min%Max) 
 
Καλύτερος δείκτης στην κλινική πράξη γιατί: 

   - απαιτεί μόνο μια καταγραφή ημερησίως 
   - σχετίζεται στενότερα από οποιδήποτε άλλο 

δείκτη με την ΒΥ  
   - και εμπλέκει ένα απλό υπολογισμό  



Minimum%Max και BHR (max % fall in FEV1/final 
dose of histamine)  

Reddel HK et al, Am J Respir Crit Care Med 1995 

R = -0.81 



ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΚΗ 
ΥΠΕΡΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΜΕΣΕΣ 
Ισταμίνη 
Μεταχολίνη 

ΕΜΜΕΣΕΣ 
Άσκηση 
Μανιτόλη 
 

 



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

Ελέγχουν τη 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 (8-min 

running protocol) 
 



ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΧΟΛΙΝΗ 

Metacholine Concentration/Dose 
FEV1 (L) 

Baseline (100%) 

-20% 

PC20 (PD20) 

Metacholine 
administration 

Bronchodilation  
step 

Υψηλή Ευαισθησία - Χαμηλή Ειδικότητα 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΠΙΑΣ 
Ιστορικό 
– Χρήσιμο για τον εντοπισμό πιθανών αλλεργιογόνων 

Δερματικές δοκιμασίες (skin prick tests) 
– Δεν συμβάλλουν στη διάγνωση του άσθματος 
– Χρήσιμες για τον εντοπισμό και την αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου 
Ειδικές ανοσοσφαιρίνες IgE (RAST) 
– Δεν έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από τις 

δερματικές 
– Ακριβότερες 

IgEολ 
– Δεν είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της ατοπίας 
 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΠΙΑΣ 

Η παρουσία αλλεργιών αυξάνει την πιθανότητα 
διάγνωσης του άσθματος και μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγνώριση παραγόντων 
κινδύνου που προκαλούν συμπτώματα 
άσθματος σε ορισμένους ασθενείς 

 
Θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα 
αλλεργία καθώς ορισμένοι έχουν ειδικά 
αντισώματα χωρίς συμπτώματα 
 



Cough variant asthma (CVA) 

Υποομάδα ασθματικών όπου ο χρόνιος 
βήχας είναι το μοναδικό σύμπτωμα 
Αρκετά συχνό και υπερδιαγιγνώσκεται στα 
παιδιά  
Male:Female 1:1   όλες οι ηλικίες 
Βήχας μη παραγωγικός, νυκτερινός, 
προκαλούμενος από άσκηση, από κρύο 
αέρα, από λοιμώξεις αναπνευστικού ± 
ιστορικό ατοπίας   

 



CVA 

Φυσική εξέταση και σπιρομέτρηση: κ.φ 
 

Βρογχική υπεραντιδραστικότητα: παρούσα 
 
Αν η πρόκληση δεν είναι εφικτή, τότε πρέπει να 
χορηγηθεί εμπειρική θεραπεία 

 
Η διάγνωση του CVA όταν ο βήχας υποχωρήσει 
με την αντιασθματική αγωγή 



CVA: Ξεχωριστή οντότητα ; 

Οι ασθενείς με τυπικό άσθμα δεν διαφέρουν από 
τους υγιείς στην ευαισθησία του πειραματικώς 
μετρώμενου αντανακλαστικού του βήχα ενώ οι 
ασθενείς με CVA έχουν υπερευαίσθητους 
υποδοχείς βήχα 
Παρόλα αυτά οι ασθενείς με CVA παρουσιάζουν 
μικρότερο βαθμό βρογχικής 
υπεραντιδραστικότητας στην μεταχολίνη 
συγκριτικά με την τυπική μορφή άσθματος 



ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ  
Οι φυσιολογικές τιμές για τα ηωσινόφιλα πτυέλων σε υγιείς μη 
καπνιστές αναφέρεται ότι είναι 0.4% με το 90th percentile 1.1%. 
Ποσοστό ηωσινόφιλων στα πτύελα >3% θεωρείται παθολογικό. 1 

 

Το εύρος του ποσοστού των ηωσινόφιλων πτυέλων στο άσθμα 
ποικίλει ευρέως από 0-90 %. 1  

 
Έως το 70% των ασθματικών που δεν λαμβάνουν ICS 2 και το 40- 
50% των ασθματικών που λαμβάνουν ICS 3,4 με συμπτωματικό 
άσθμα έχουν ποσοστό ηωσινόφιλων εκτός των φυσιολογικών 
ορίων.  
 
 

 
                                                           1. Louis, R.et al, Am J Respir Crit Care Med, 2000 
                                                                                            2 Louis, R et al, Allergy, 2002 
                                                                                      3 Gibson, P.G. et al, Chest, 2001 
                                                                                      4 Green, R.H. et al, Thorax, 2002 



ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ 
Cut-off όριο 1 % για τα ηωσινόφιλα πτυέλων είχε καλύτερη αξία από 
τη μεταβλητότητα της PEF, την αναστρεψιμότητα μετά από 
σαλβουταμόλη και το αριθμό των ηωσινόφιλων στο περιφερικό αίμα 
αλλά λίγο μικρότερη από την πρόκληση με μεταχολίνη.1 

 

Σε άλλη μελέτη χρησιμοποιώντας ως cut-off όριο to 3% η 
διαγνωστική αξία ήταν παρόμοια με το FeNO αλλά πάλι πολύ 
καλύτερη από τη μεταβλητότητα της PEF.2 

 
 
 

 
                                                                  1Hunter, C.J et al, Chest, 2002 
                           2Smith, A.D. et al, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2004 



FeNO, ηωσινόφιλα πτυέλων 

A. PEF variation (solid line)  
and PEF steroid response  
(change in mean morning PEF 
between the 7 days before and  
the final 7 days during the  
steroid trial (dotted line).  

B. FEV1% predicted (solid line),  
FEV1/FVC ratio (dotted line), and  
FEV1 steroid response  
(dashed-dotted line).  
C. FeNO (solid line) and sputum  
eosinophils (dotted line). 

Smith, A.D. et al, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2004 



FeNO 
Σε μελέτη που συμπεριέλαβε νεαρούς ενήλικες με αναπνευστικά 
συμπτώματα ενδεικτικά άσθματος χρησιμοποιήθηκε φορητή 
συσκευή για τη μέτρηση του FeNO και τιμές >30 ppb έδειξαν 
ειδικότητα >95% για τη διάγνωση του άσθματος ενώ τιμές <10 ppb 
απέκλειαν το άσθμα με ευαισθησία >85%, με την εξαίρεση των 
ενεργών καπνιστών 1 
 
 

 
 
                                                       
 
 
 
 

1Dupont, L.J. et al, Chest, 2003 
                                                        
                             
 



FeNO 
 

Σε άλλη μελέτη είχε ίδια διαγνωστική αξία με την δοκιμασία 
πρόκλησης1  

 
Ωστόσο, άλλες μελέτες αναφέρουν παρόμοια ειδικότητα αλλά 
χαμηλότερη ευαισθησία του FeNO συγκριτικά με τις δοκιμασίες 
πρόκλησης με μεταχολίνη και μαννιτόλη2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
     
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      1Berkman, N.et al, Thorax, 2005 
                                                                                                                                    2Miedinger, D. et al, Chest., 2007 

 
 



FeNO vs. προκλήσεων 
Α. FeNO (0.896) 
 
B. Percentage fall 
In FEV1 after 
exercise (0.781) 
 
C. PC20 Mch (0.924) 
 
D. PC20 AMP (0.939) 

Berkman, N.et al, Thorax, 2005, 60(5), 383-388 



FeNO 
Γενικά, το FeNO δεν θα πρέπει να εκτιμάται για διαγνωστικούς σκοπούς σε 
ασθενείς με οξέα συμπτώματα διάρκειας < 4-8 εβδομάδων για να 
αποφευχθεί η επίδραση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού1 

 
Η διαγνωστική αξία του FeNO περιορίζεται σε ενεργούς καπνιστές2 

 
Το FeNO ενδέχεται να μην μπορεί να διαχωρίσει ασθενείς με άσθμα και 
αλλεργική ρινίτιδα3,4 

 
Η υιοθέτηση αποδεκτών cut-off points του FeNO για τη διάγνωση του 
άσθματος στο γενικό πληθυσμό δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή 

 
 
 
 

                                                                                  1Kharitonov, S.A. et al, Eur. Respir. J., 1995 
                                                                                                      2 Horvath, I. et al, Respiration, 2004                                                                     

                                                                                                                 3Kostikas, K. et al, Chest, 2008 
                                                                        4Gratziou et al, Eur Respir J 1999 
 
 



Exhaled NO σε άσθμα και ρινίτιδα 

13.3 11.8
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P<0,001 

Gratziou et al, Eur Respir J 1999 



FeNO σε άσθμα και ρινίτιδα 

Kostikas, K. et al, Chest, 2008 

Α. Total population 
 

B. Non-smokers 
 

C. Smokers 



ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ 
Προκλητά πτύελα 
FeNO  
GINA guidelines 

-  Ούτε το FeNO ούτε τα ηωσινόφιλα 
πτυέλων έχουν μελετηθεί προοπτικά για 
τη διάγνωση του άσθματος αλλά έχουν 
χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον καθορισμό 
της καλύτερης θεραπείας 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κλινική εικόνα + 
Ροομέτρηση 
Δοκιμασίες πρόκλησης 
Προκλητά πτύελα 
FeNO 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
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