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Ορισμός παρόξυνσης άσθματος
• Παροξύνσεις άσθματος είναι επεισόδια προοδευτικής επιδείνωσης
της δύσπνοιας, του βήχα, του συριγμού ή του αισθήματος βάρους
στο στήθος ή συνδυασμός των παραπάνω
• Οι παροξύνσεις έχουν συνήθως προοδευτική έναρξη αλλά σε
μερικούς ασθενείς μπορεί να εμφανιστούν απότομα
• Χαρακτηρίζονται από μείωση της εκπνευστικής ροής η οποία
μπορεί να μετρηθεί

ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Ορισμός παρόξυνσης άσθματος…
• Σοβαρές παροξύνσεις μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή και απαιτούν
στενή παρακολούθησηνα είναι απειλητικές για τη ζωή και απαιτούν στενή
παρακολούθηση
• Στην έναρξη της παρόξυνσης, οι κλινικές εκδηλώσεις συνήθως
προηγούνται και η πτώση της εκπνευστικής ροής έπεται
• Ένα ποσοστό ασθματικών (poor perceivers) δεν αντιλαμβάνονται
σημαντική αλλαγή των συμπτωμάτων πριν υπάρξει σημαντική πτώση στη
ροή (ιστορικό παρ’ ολίγον θανατηφόρας παρόξυνσης, άρρενες)
• Ασθενείς με άσθμα υπό έλεγχο μπορεί να παρουσιάσουν παρόξυνση (π.χ.
στα πλαίσια ιογενούς λοίμωξης)
ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Ταξινόμηση παρόξυνσης με βάση τη βαρύτητα
• Ήπια
• Μέτρια
• Σοβαρή
• Απειλητική για τη ζωή

Επιπτώσεις παροξύνσεων άσθματος
• Οι παροξύνσεις άσθματος είναι δυνητικά θανατηφόρες (ΗΠΑ 1976-2001:
0.75 θάνατοι/100,000). Mεγαλύτερη θνητότητα σε ομάδες ασθενών με
κακή συμμόρφωση στην αγωγή
• Έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος
• Μειώνουν δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών

Johnston NW. Thorax 2006;1:722-8

Aιτιολογία παροξύνσεων άσθματος
• Iογενείς λοιμώξεις (80% στα παιδιά, 60% ενήλικες)
• Έκθεση σε αλλεργιογόνα (περιβαλλοντικά, εργασιακά)
• Eρεθιστικές ουσίες (καπνός, χημικά)
• Aσπιρίνη/NSAID (AERD - Aspirin-exacerbated
respiratory disease), β-blockers
• Άτυπα βακτήρια – Μυκόπλασμα, χλαμύδια?
Tan WC. Curr Opin Pulm Med 2005;11:21-6
Newson R. Eur Respir J 1998;11:694-701

Φλεγμονή των αεραγωγών στην παρόξυνση
του άσθματος
• Πολυμορφοπυρινική φλεγμονή (κυρίως οι ιοί), ηωσινοφιλική
φλεγμονή (κυρίως τα αλλεργιογόνα)
• Aυξημένος αριθμός ενεργοποιημένων CD4 και CD8 λεμφοκυττάρων
• Αυξημένοι δείκτες οξειδωτικού stress
• Αύξηση κυτταροκινών: IL-6, IL-1β, TNF-α, RANTES, GM-CSF,
IL-8 (ιοί), IL-5 (αλλεργιογόνα)
• Υπερέκκριση βλέννης
Wark P. Thorax 2006;61:909-15

Απόφραξη των αεραγωγών από βήσματα βλέννης
στο θανατηφόρο άσθμα

Ιογενείς λοιμώξεις στην παρόξυνση του
άσθματος
• Ρινοιός (rhinoviruses)

• 50% των ιογενών παροξύνσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες
• 47% σε near-fatal asthma

•
•
•
•
•

RSV → κύρια αιτία παρόξυνσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Aδενοιοί → 24% σε near-fatal asthma)
Ιοί γρίπης Α και Β
Parainfluenza
Coronaviruses

Tan WC. Am J Med 2003;115:272-7
Tan WC. Curr Opin Pulm Med 2004;11:21–26

Μειωμένη παραγωγή IFN-β και μειωμένη απόπτωση
στο ασθματικό επιθήλιο στη λοίμωξη από ρινοιό

Wark P. J Εxp Med 2005;201:937-47

Eτήσια διακύμανση επισκέψεων στα ΤΕΠ για
παροξύνσεις άσθματος και ΧΑΠ

Johnston NW. Thorax 2006;1:722-8

Δυναμική υπερδιάταση στην παρόξυνση του
άσθματος

Levy BD. Intensive Care Med 1998;24:105-117

Αύξηση του έργου της αναπνοής στην
παρόξυνση του άσθματος

Papiris S. Crit Care 2002;6:30-42

Παθοφυσιολογία παρόξυνσης άσθματος
• Διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης, λόγω της απόφραξης των μικρών
βρόγχων → υποξαιμία
• Παγίδευση αέρα → δυναμική υπερδιάταση → αύξηση του έργου της
αναπνοής, αύξηση νεκρού χώρου
• Υπερκαπνία → Υποαερισμός λόγω κόπωσης των αναπνευστικών μυών,
σοβαρή διαταραχή αερισμού/αιμάτωσης, αύξηση νεκρού χώρου
• Γαλακτική οξέωση στη σοβαρή παρόξυνση → αναερόβια γλυκόλυση από
αναπνευστικούς μυς και περιφερικούς ιστούς, υπερχορήγηση β2διεγερτών
- Rodriguez-Roisin R. Eur Respir J 1997;10:1359-71
- Papiris S. Drugs 2009;69:2663-91

Διαφορική διάγνωση της παρόξυνσης άσθματος
 Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού – βρογχιολίτιδα σε
παιδιά
 Κοκύτης
 Λαρυγγίτιδα
 Ξένο σώμα
 Στένωση τραχείας ή κύριων βρόγχων
 Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών
 Αναφυλακτική αντίδραση
 Πνευμονία
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 Κρίση πανικού

Ποιοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο;
• Ιστορικό παρ’ ολίγον θανατηφόρου άσθματος με διασωλήνωση
και νοσηλεία στη ΜΕΘ
• Νοσηλεία στο Νοσοκομείο ή επίσκεψη στα ΤΕΠ για παρόξυνση
άσθματος τον τελευταίο χρόνο
• Ιστορικό ψυχιατρικής νόσου, ιδιαίτερα εκείνοι που
χρησιμοποιούν κατασταλτικά και υπναγωγά φάρμακα
• Ηλικιωμένοι
ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Ποιοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο;…
• Ασθενείς με συνοσηρότητες (καρδιαγγειακές, sleep apnea,
παχυσαρκία, ΧΑΠ)
• Όσοι έχουν πτωχό έλεγχο του άσθματος:
• χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες β2-αγωνιστών (περισσότερο από 1
κάνιστρο/μήνα)
• Λήψη ή πρόσφατη διακοπή από του στόματος στεροειδών
• Όσοι έχουν διακόψει (ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν) εισπνεόμενα
στεροειδή
• Ιστορικό μη συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή
ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Η παρόξυνση θα πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα
από τον ασθενή
• Εκπαίδευση του ασθενή για αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων παρόξυνσης
• Εκπαίδευση για τροποποίηση της αγωγής στην έναρξη της παρόξυνσης και
άμεσης επικοινωνίας με το θεράποντα ιατρό (written asthma action plan)
• Εκπαίδευση στη χρήση του ροομέτρου ειδικά σε όσους έχουν μέτριο/σοβαρό
άσθμα ή/και δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα την επιδείνωση της αναπνευστικής
λειτουργίας (poor perceivers)
• Στενή συνεργασία και επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό

ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Προσδιορισμός βαρύτητας
• Συμπτώματα
• Κλινικά σημεία
• Μετρήσεις (εκπνευστική ροή, οξυγόνο αίματος)

Αρχική αξιολόγηση στα ΤΕΠ
• Σύντομο ιστορικό (για να αποκλειστούν άλλες διαγνώσεις)
• Στοχευμένη κλινική εξέταση (ζωτικά σημεία, εξέταση αναπνευστικού, επισκόπηση δέρματος,
στοματικής κοιλότητας)
• Εκτίμηση επικουρικών αναπνευστικών μυών, χροιάς δέρματος, επιπέδου συνείδησης
• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου
• Mέτρηση PEF ή FEV1 (μπορεί να παραληφθούν σε ασθενείς με έντονη δύσπνοια)
• Έναρξη αγωγής (έναρξη πριν τη μέτρηση της PEF σε βαριά παρόξυνση)
• Λεπτομερές ιστορικό και φυσική εξέταση μετά τη λήψη αγωγής στα ΤΕΠ
ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Στόχοι της λήψης ιστορικού
• Χρονικός προσδιορισμός έναρξης παρόξυνσης, πιθανά αίτια
• Βαρύτητα των συμπτωμάτων, ιδίως σε σύγκριση με προηγούμενες παροξύνσεις, απάντηση σε
τυχόν θεραπεία
• Όλα τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, ιδίως για το άσθμα, χρόνος τελευταίας λήψης
• Υπολογισμός όλων των μη προγραμματισμένων επισκέψεων σε ιατρεία, ΤΕΠ, νοσηλείες για
παρόξυνση άσθματος
• Επεισόδια σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας στο παρελθόν με διασωλήνωση στη ΜΕΘ ή
απώλεια συνείδησης
• Συνοσυρότητες (άλλα πνευμονολογικά ή καρδιολογικά νοσήματα) ή νοσήματα που επιπλέκονται
από τη χρήση συστηματικών στεροειδών (διαβήτης, πεπτικό έλκος, υπέρταση, ψύχωση)

Στόχοι φυσικής εξέτασης
• Εκτίμηση της βαρύτητας της παρόξυνσης (αλγόριθμος)
• Εκτίμηση της γενικότερης κατάστασης του ασθενή: επίπεδο εγρήγορσης, ενυδάτωση,
παρουσία κυάνωσης, βαθμός δύσπνοιας, παρουσία συριγμού ή σιωπηλού θώρακα
• Παρουσία επιπλοκών (πνευμονία, πνευμοθώρακας, πνευμομεσοθωράκιο)
• Ευρήματα απόφραξης λάρυγγα-τραχείας (επιγλωτίτιδα, ξένο σώμα, ενοαυλικοί ή εξω-αυλικοί
όγκοι): βρόγχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός (stridor), μονοφωνικός συριγμός πιο έντονα
ακουστός στους κεντρικούς αεραγωγούς, φυσιολογικές τιμές PEF, απόλυτη εξάλειψη συριγμού
μετά από διασωλήνωση
• Σπιρομέτρηση, ΩΡΛ εξέταση με λαρυγγοσκόπηση

ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Μέτρηση FEV1 και PEF στην παρόξυνση
• Σημαντικό εργαλείο:
• Στην εκτίμηση της βαρύτητας της παρόξυνσης
• Στην απάντηση στη θεραπεία
• Στην εκτίμηση για εισαγωγή στο Νοσοκομείο (<60%)
• Εκτίμηση για εξιτήριο από τα ΤΕΠ (>60%)

• Μέτρηση πριν την έναρξη αγωγής στα ΤΕΠ και 30-60 λεπτά μετά την αρχική
θεραπεία
• Βάση σύγκρισης η καλύτερη προηγούμενη τιμή, αλλά συχνά οι ασθενείς αναφέρουν
λάθος τιμές
• Μέτρηση σε σοβαρές παροξύνσεις στα ΤΕΠ
• Δεν προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες
• Προκαλούν έντονη δυσφορία στον ασθενή, case reports για συγκοπτικά επεισόδια
ΝHLBI, EPR 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Σημεία και συμπτώματα παρόξυνσης
Συμπτώματα

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή

Επικείμενη
αναπνευστική ανακοπή

Δύσπνοια

Στη βάδιση

Στην ηρεμία (Βρέφη – ήπιο
κλάμα, δυσκολία σίτισης)

Στην ηρεμία (Βρέφη – άρνηση
σίτισης)

Ομιλία

Ξαπλώνει
Προτάσεις

Καθιστός
Φράσεις

Γέρνει προς τα εμπρός
Λέξεις

Αδυναμία ομιλίας

Επίπεδο συνείδησης

Πιθανή ανησυχία

Συχνά ανήσυχος

Ανήσυχος

Συγχυτικός ή ληθαργικός

Σημεία
Αναπνευστική συχνότητα

Συχνά αυξημένη

Συνήθως αυξημένη

>30/λεπτό

Συχνά μειωμένη

Χρήση επικουρικών μυών

Συνήθως όχι

Συχνά

Πολύ συχνά

Κοιλιακό παράδοξο

Συριγμός

Συχνά τελεοκπνευστικός

Ολοεκπνευστικός

Εισπνευστικός/εκπνευστικός

Απουσία συριγμού

Καρδιακή συχνότητα

Συνήθως φυσιολογική

100-120

>120

Συνήθως βραδυκαρδικός

Παράδοξος σφυγμός

Aπών (<10 mm Hg)

Πιθανά παρών(10-25 mm
Hg)

Συχνά υπάρχει(20-40 mm Hg)
(>25 mm Hg adult)

Απουσία σημαίνει
κόπωση αναπνευστικών
μυών

Προσδιορισμός βαρύτητας παρόξυνσης: PEF
Βαρύτητα

Συμπτώματα και Σημεία

Αρχική PEF (ή FEV1)

Κλινική πορεία

Ήπια

Δύσπνοια μόνο στην κόπωση
(βρέφη: ταχύπνοια πιθανή
αλλά χωρίς προβήματα
σίτισης)
Δύσπνοια με την κόπωση και
τις δραστηριότητες
(βρέφη: πιθανή μείωση
σίτισης

PEF ≥70% προβλ. ή
καλύτερης

Ύφεση συμπτωμάτων με SABA; Συνήθης
αντιμετώπιση στο σπίτι. p.o.
στερεοειδή συνήθως δεν απαιτούνται

PEF 40-69% PEF ≥70%
προβλ. ή καλύτερης

Συνήθως απαιτεί επίσκεψη στι
ιατρείο/ΤΕΠ; Ανακούφιση με SABA. po
στεροειδή συχνά απαιτούνται. Τα
συμπτώματα συνήθως βελτιώνονται 1-2
ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής
Συνήθως απαιτεί επίσκεψη στα
ΤΕΠ/εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Μερική
ανακούφιση με SABA. po στεροειδή
απαιτούνται. Τα συμπτώματα συνήθως
βελτιώνονται >3 ημέρες μετά την
έναρξη της αγωγής
Απαιτείται εισαγωγή στη ΜΕΘ. Πτωχή
ανταπόκριση στα SABA

Μέτρια

Σοβαρή

Δύσπνοια ηρεμίας; ομιλία με
λέξεις (βρέφη: άρνηση
σίτισης)

PEF <40% PEF ≥70% προβλ.
ή καλύτερης

Απειλητική για τη ζωή

Αδυναμία ομιλίας. Εφίδρωση

PEF < 25% PEF ≥70% προβλ.
ή καλύτερης

Προσδιορισμός βαρύτητας: PEF και αέρια αίματος
Βαρύτητα

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή

Απειλητική για τη ζωή

PEF (% προβλ. ή
καλύτερης τιμής)

≥70

40-69

<40

<25 (ο αθενής πολύ
συχνά αδυνατεί να την
εκτελέσει)

PaO2 (στον αέρα)

Φυσιολογική
(συνήθως δεν
απαιτείται ο
προσδιορισμός)

≥ 60 mm Hg (συνήθως
δεν απαιτείται ο
προσδιορισμός)

<60 mm Hg: πιθανή
κυάνωση

<45 mm Hg (συνήθως
δεν απαιτείται ο
προσδιορισμός)

≥ 45 mm Hg

90-95%

<90%

και/ή
PaCO2

SaO2 (στον αέρα)

<45 mm Hg (συνήθως
δεν απαιτείται ο
προσδιορισμός)
>95%

Εκτίμηση μέτριας παρόξυνσης άσθματος
• Συμπτώματα
• Δύσπνοια κατά την ομιλία, προτιμά την καθιστική θέση
• Ομιλία με μικρές φράσεις, όχι ολοκληρωμένες προτάσεις
• Ανησυχία
• Κλινικά σημεία
• Ταχύπνοια (> 20 αναπνοές/λεπτό)
• Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών
• Εκπνευστικός και εισπνευστικός συριγμός
• Καρδιακός ρυθμός: 100-120/λεπτό
• Παράδοξος σφυγμός πιθανά παρόν (10-25 mmHg)
• Λειτουργικός έλεγχος και αέρια αίματος
• PEF: 60-80% προβλ. ή της καλύτερης
• SpO2: 91-95% (εισπνοή αέρα δωματίου)
• PaO2 > 60 mm Hg και PCO2 <45 mm Hg

Εκτίμηση σοβαρής παρόξυνσης άσθματος
• Συμπτώματα
• Δύσπνοια ηρεμίας,
• Ομιλία με λέξεις, όχι φράσεις
• Ανησυχία
• Κλινικά σημεία
• Αναπνοές > 30/λεπτό στους ενήλικες
• Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών
• Εκπνευστικός και εισπνευστικός συριγμός
• Καρδιακός ρυθμός >120/λεπτό
• Παράδοξος σφυγμός
• Λειτουργικός έλεγχος και αέρια αίματος
• PEF < 100 mL/min στους ενήλικες, ή <50% προβλ. ή της καλύτερης
• SpO2 <91% (εισπνοή αέρα δωματίου)
• PaO2 <60 mm Hg ή/και PCO2 >45 mm Hg

Σημεία επικείμενης αναπνευστικής ανακοπής
• Κοιλιακό παράδοξο (εσοχή κοιλιάς στην εισπνοή)
• Απουσία συριγμού
• Βραδυκαρδία
• Σύγχυση ή ληθαργικότητα

Papiris S. Drugs 2009;69:2363-91

Ποιοί ασθενείς χρήζουν ενδονοσοκομειακή
νοσηλεία;
• Bαρύτητα απόφραξης και βαθμός βελτίωσης μετά την αγωγή στα ΤΕΠ (PEF <60%)
• Σοβαρότητα και εξέλιξη προηγούμενων παροξύνσεων
• Δυνατότητα ή μη ιατρικής παρακολούθησης ως εξωτερικός ασθενής
• Δυνατότητα υποστήριξης στο σπίτι
• Ψυχιατρικό νόσημα
• Αντιασθματική αγωγή στη φάση της παρόξυνσης
• Παρουσία συνοσυροτήτων
ΝHLBI, EPR 3:Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Εργαστηριακός έλεγχος στην παρόξυνση άσθματος
 Α/α θώρακος: επί ενδείξεων επιπλοκών (πνευμοθώρακας,
πνευμομεσοθωράκιο), υποψία πνευμονίας ή
ατελεκτασίας, σε όσους δεν βελτιώνονται στα ΤΕΠ, σε
όσους εισαχθούν στο Νοσ/μείο
 Γενική αίματος: σε ασθενείς με υποψία βακτηριακής
λοίμωξης (αύξηση των πολυμορφοπύρηνων σε όσους ήδη
λαμβάνουν συστηματικά στεροειδή)
 Aέρια αρτηριακού αίματος: σε ασθενείς με σημαντική
δύσπνοια, FEV1 ή PEF <50% προβλ., υποψία υποαερισμού
ΝHLBI, EPR 3:Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007
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Εργαστηριακός έλεγχος στην παρόξυνση
άσθματος…
• Επίπεδα θεοφυλλίνης σε όσους λαμβάνουν θεοφυλλίνη
• Μέτρηση ηλεκτρολυτών (κάλιο, μαγνήσιο) ιδιαίτερα σε όσους λαμβάνουν
διουρητικά ή έχουν καρδιαγγειακό νόσημς (πτώση επιπέδων
ηλεκτρολυτών ΄με τη συχνή χορήγηση β2-διεγερτών)
• Η.Κ.Γ. Πιθανή παρουσία strain (ΔΕ) κοιλίας σε βαριά απόφραξη πουμπορεί
να αναστραφεί μετά από βρογχοδιασταλτική αγωγή
• Συνιστάται συνεχής Η.Κ.Γ καταγραφή σε αθενείς >50 ετών και σε ασθενείς
με γνωστή καρδιακή νόσο
ΝHLBI, EPR 3:Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007

Συμπεράσματα
• O ασθματικές παροξύνσεις είναι δυνητικά θανατηφόρες και μειώνουν
δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών
• Ασθενείς με σοβαρό άσθμα και όσοι δεν συμμορφώνονται με την αγωγή
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
• Σημαντικός ο ρόλος της εκπαίδευσης του ασθενή και της επικοινωνίας με
το θεράποντα ιατρό
• Η αξιολόγηση της βαρύτητας της παρόξυνσης γίνεται με βάση τη
συμπτωματολογία, την κλινική εξέταση και αντικειμενικές μετρήσεις

