
H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή 
Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας 
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ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΤΡΑΧΕΙΑ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ: 

αεραγωγοί δια μέσω

των οποίων ο αέρας

μεταφέρεται

στους πνεύμονες

Ο Τ Α Ν Ε Χ Ε Ι Σ Α Σ Θ Μ Α
ΒΡΟΓΧΟΙ Οι βρόγχοι είναι

τυλιγμένοι με μυϊκές
ίνες

ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΑ
Συσπασμένος

μυς

Κυψελίδες Το εσωτερικό των κυψελίδων Φλεγμένων αεραγωγός Αυξημένη παραγωγή

καλύπτεται με βλέννη Φλεγμαίνων οιδηματώδης αερραγωγός βλέννης

Κυψελίδες με παγιδευμένο αέρα στο εσωτερικό τους



ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ 
Ή 

ΚΡΙΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 
Ή  

ΟΞΥ ΑΣΘΜΑ 



ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 



Όριο εμφάνισης 
παροξυσμών 

Χρόνος 

ΟΡΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ 

Όριο εμφάνισης  
συμπτωμάτων 

 

Επιδείνωση 

Άσκηση 

Ιογενής λοίμωξη 

Περιβαλλοντική 
ρύπανση 

Αλλεργιογόνο 

Άσκηση 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥNΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ  



 Σκοπός της θεραπείας: 
 
• Η ανακούφιση της απόφραξης των αεραγωγών και της 

υποξαιμίας το ταχύτερο δυνατόν. 
 

 
• Σχεδιασμός για αποφυγή μελλοντικών υποτροπών. 

 
 

 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥNΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 



  
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ 
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

• Ενεργοποίηση/ Διήθηση 
φλεγμονωδών κυττάρων  

• Οίδημα βλεννογόνου 
• Καταστροφή Επιθηλίου 

• Πάχυνση Βασικής 
Μεμβράνης 

• Βρογχόσπασμος 
• Bρογχική 

υπεραντιδραστικότητα 
• Υπερτροφία/ Υπερπλασία 

• Απελευθέρωση 
φλεγμονωδών Διαβιβαστών 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ/ 
ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ: 

•  β2-διεγέρτες 

•  Αντιχολινεργικά 

•  Θεοφυλλίνη 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ: 

•  Κορτικοειδή 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ  

ΕΛΕΓΧΟΥ ANAKOYΦΙΣΤΙΚΑ 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ  
1. XOΡΗΓΗΣΗ Ο2 

 
• Στόχος SatO2 >90-92% ή >95% σε παιδιά. 

 
• Με ρινικό καθετήρα, μάσκα, ή κάσκα σε παιδιά. 

 
• ΑΦΕΙΔΩΣ; 
• Η ελεγχόμενη τιτλοποιούμενη οξυγονοθεραπεία ώστε 

να επιτυγχάνεται SatO2: 90-93%, είναι προτιμώτερη 
από τη χορήγηση 100% O2. 

 
Perrink K.et al., Randomized controlled trial of high concentration, versus titrated 

oxygen therapy in severe exacerbations of asthma. Thorax 2011  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ  
2.  β2- διεγέρτες 

•                   Κύρια βρογχοδιασταλτική αγωγή. 
 

•   Ταxείας δράσης β2-διεγέρτες, θεραπεία εκλογής σε οξείες 
ασθματικές κρίσεις: 

 Φαινοτερόλη: berotec 
Τερβουταλίνη: dracanyl 
Σαλβουταμόλη: aerolin 

 
•    neb vs p.o: λιγότερες παρενέργειες  

 
•    Σοβαρές ασθματικές κρίσεις: ΝΕΒ!  

 
•    Σαλβουταμόλη  (aerolin) 5mg (x κάθε 15-20 min).  

 
            



 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ 
3. ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ sc,im 

•  0,1-0.5mg ως 0,1-0.5ml διαλύματος 1/1000 sc, σε 20 min. 
     (adrenaline 1mg/ml) 
 
•  Dmax: 1mg. 
  
•   p.o. με ρυθμό1-4mcg/min (σπάνια). 
 
 

•  ↓διασωλήνωση σε status asthmaticus. 
 

•   Σε αγγειοοίδημα & αναφυλακτικό shock.  
 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ  
4.  ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ 

 Bρωμιούχο ιπρατρόπιο (atrovent) neb 
 Συνεργική δράση με τους β2- διεγέρτες: 

 
• Μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση PFTs 
• Ταχύτερη ανάνηψη ασθενών με οξύ άσθμα 
• ↓ εισαγωγών και t παραμονής στο νοσοκομείο.  

 
 0.5  mg ιπρατροπίου σε νεφελοποιητή και επανάληψη x 4-6h 
Δεν πρέπει να χορηγείται ατροπίνη neb  
(διαπερνά AEΦ καταστολή κι επιδείνωση του άσθματος). 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 5. ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ (GINA -BTS) 

• iv. ή p.o. 
 

• t έναρξης δράσης >>> β2- διεγερτών. 
•   
• βρογχοδιασταλτική δράση:1/4 β2- διεγερτών. 

 
• Αdd-on tr κρίσεων σοβαρού άσθματος.  

 
•  Δεφόδου 5-6mg/kg i.v. σε  30 min & Δσυντήρησης 

0.5mg/kg/h & παρακολούθηση επιπέδων στο πλάσμα 
[θεραπευτικά (περίπου 10mg/L) μη τοξικά].  



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
5.  ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

•   Βελτιώνουν την οξυγόνωση 
•       ↓διασωλήνωση σε παιδιά με status asthmaticus.  

 
 

•    Βελτίωσης λειτουργίας αν. μυών & αν. Ώσης. 
 
 

•        Διατήρηση ή παράταση δράσης β2- διεγερτών ταχείας 
δράσεως, στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα.  
 

•        Αντιφλεγμονώδη δράση. 
 

 



1. There is insufficient evidence to support the routine use of 
aminophylline in the management of acute asthma when 
adequate inhaled beta2-agonist treatment is provided. 
 

2. The development of side effects is significantly higher with 
aminophylline treatment than inhaled beta2-agonist therapy 
alone. 
 

3. Treatments with efficacious agents (e.g., beta2-agonists and 
anticholinergic agents, systemic and inhaled corticosteroids, 
magnesium sulfate, etc) should be encouraged before 
consideration is given to intravenous aminophylline therapy. 

 Addition of intravenous aminophylline to inhaled beta(2)-agonists in adults with acute asthma. 

Nair P, Milan SJ, Rowe BH.. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12: 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235591


•   Aνταγωνιστής ασβεστίου         χάλαση των λ.μ.ι. 
•   Όχι σε ρουτίνα 
•   1,2-2,6 (2gr) MgSO4 gr i.v. σε 10-20 min επιπλέον των προη-

γουμένων φαρμάκων: 
          - ↓ εισαγωγές 
          - βελτίωσε Σ σε σοβαρό άσθμα μη ανταποκριθέντων στη 

συμβατική θεραπεία. 
         - επιτάγχυνε ανάνηψη σε ενήλικες & παιδιά με οξεία ασθ-

ματική  κρίση & πολύ σοβαρή απόφραξη (FEV1 < 25-30%) & 
παιδιά που μετά από 1h  tr δε βελτιώνουν την FEV1(<60%pr). 

•  Σαλβουταμόλης neb + ισοτονικό MgSO4 > Σ + Νacl 0.9%. 
•  Μελετάται σε μικρά παιδιά. 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
6.  MgSO4  



1.  Treatment with nebulised MgSO4 could be considered in addition to inhaled β2-agonists 
and ipratropium bromide in combination as per most national guidelines in asthma 
exacerbations, particularly in those patients with more severe exacerbations. However this 
point, regarding severity, requires further investigation in clinical trials. More data are required 
especially in paediatric studies. 
 

2. There is no evidence that nebulised MgSO4 can be used as a substitute for inhaled β2-
agonists. 
 

3. Nebulised MgSO4 appears to be effective and safe to administer to patients experiencin  
asthma exacerbation  

 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
6.  MgSO4 neb 

Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. 
Powell C. eta al Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235599


ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 7. Κορτικοειδή 

•       Iσχυρά αντιφλεγμονώδη  1. Πότε; 
 

2. ΙCS, pos, iv; 
 

3. Δόση; 
 

4. Για πόσο; 
 

5. Φαρμακευτική 
ουσία 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
7α. Κορτικοειδή συστηματικά 

1.       Eνδείκνυνται ισχυρά σε ΌΛΕΣ  τις ασθματικές 
κρίσεις (πλην των πολύ ήπιων) 
 

2.     ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ εφόσον: 
 

•       Η αρχική αντιμετώπιση με β2-διεγέρτες αποτυγχάνει 
να  μονιμοποιήσει τη βελτίωση 

•       Ο ασθενής λάμβανε ήδη CS p.o.  
•       Στις προηγούμενες κρίσεις είχαν χορηγηθεί CS p.o. 

 
4.  Έναρξη δράσης σε 4- 6 h  



•    Όσοι έλαβαν κορτικοειδή συστηματικά την πρώτη ώρα 
της αφιξής τους στα ΤΕΠ, είχαν μειωμένο αριθμό 
εισαγωγών. 
 

• Το πλεονέκτημα φάνηκε όταν η απόφαση για την εισαγωγή 
τους παίρνονταν 4-6 ώρες μετά τη χορήγηση της κορτιζόνης. 
 

• Κυρίως οφελήθηκαν όσοι δεν είχαν λάβει κορτιζόνη 
συστηματικά πριν την άφιξή τους στα ΤΕΠ και όσοι είχαν 
σοβαρό άσθμα. 

 Early emergency department treatment of acute asthma with systemic corticosteroids. 
Cohrane 2008 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 7α. Κορτικοειδή συστηματικά 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Κορτικοειδή συστηματικά 

(iv  ή pos) 

•   Προλαμβάνουν την περαιτέρω επιδείνωση των ασθματικών 
κρίσεων. 

 
•        ↓ επισκέψεις στα επείγοντα 
 
•        ↓ νοσηλείες 
 
•        ↓πρώϊμες υποτροπές μετά την αντιμετώπιση στα ΤΕΠ 

και την απομάκρυνση από αυτά 
  
•         ↓ θνητότητα των κρίσεων. 

 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Κορτικοειδή συστηματικά- Με ποιά οδό; 

(iv  ή pos) 

 pos: 
- Φτηνότερα 

 
iv: 
-  επεμβατικά 
-  σε μη συμμόρφωση 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Κορτικοειδή συστηματικά- Σε τι δοσολογία; 

• Πρεδνιζολόνης p.o. = Υδροκορτιζόνης i.v.  
   
• Σοβαρές κρίσεις άσθματος : 
       

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 
(ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ) 

Solucortef amp 100-250-500mg 

1 20 

ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ  
(Prezolon tbl 5mg-amp 25mg)   

4 
 

5 

ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ 
[ tbl medrol (4mg, 16mg) 

Amp solumedrol 
(40mg,125mg,500mg) ] 

5 4 

160-200mg 
(400mg/d 

i.v.=100mgx4) 

40-50mg 
(80mg/d) 

32-40mg 
(72mg) 



Different systemic corticosteroid regimens for the emergency 
management of acute asthma (Protocol). Cohrane 2012 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Κορτικοειδή συστηματικά 

•   Μελετώνται οι διάφορες δόσεις και τύποι κορτιζόνης 
που πιθανά πλεονεκτούν στην αντιμετώπιση της 
ασθματικής παρόξυνσης. 
 

• Δεν προτιμάται η δεξαμεθαζόνη. 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 Κορτικοειδή –Για πόσο; 

•     Μετά την αρχική αντιμετώπιση της κρίσης 30-40 mg 
πρεδνιζολόνης/d. για 5-10d, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κρίσης. 
 

• 7 d. p.o= 14d. 
 

• Παιδιά  1mg/kgr/d  x 3-5 d. 
 

• Δε χρειάζεται tapering  αν δοθούν για 1w ή περισσότερο 
    (αν λαμβάνονται και ICS). 

 
 
 



• Τα ICS δε μπορούν να αντικαταστήσουν τα συστηματικά CS. 
 

• Τα ICS  μειώνουν τις εισαγωγές σε σχέση με το placebo και 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα CS 
συστηματικά (ανεπαρκή στοιχεία). 
 

• Τα ICS είναι καλά ανεκτά με λίγες ΑΕ. 
 
• Τα ICS μειώνουν τις εισαγωγές τόσο στους ενήλικες όσο και 

τα παιδιά. 
 
 Early use of inhaled corticosteroids in the emergency 

department treatment of acute asthma, Cohrane 2012  

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ICS 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ICS μετά την απομάκρυνση από τα ΤΕΠ 

 
• Συνταγογραφούνται ICS από τα ΤΕΠ. 

 
• Ισοδύναμα με CS p.o. στην πρόληψη υποτροπών. 
(2.4 BUD vs 40 mg prednisone pos) 

 
• ↑ ΔBUD/d σε 4 δόσεις. 



ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΔΟΣΕΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΟ Χαμηλή 
ημερήσια δόση 

(μg) 

Μέτρια  
ημερήσια δόση 

 (μg) 

Υψηλή 
ημερήσια δόση 

(μg) 

Beclomethasone CFC (BDP) 
(becotide-respicort) 250 

200 - 500   >500 - 1000 >1000 - 2000 

Beclomethasone HFA 100 - 250 >250 - 500 >500 
Fluticasone (FP) 
(Flixotide) 100-250-500 

100 - 250 >250 - 500 >500 - 1000 

Budesonide (BUD) 
(Pulmicort) 200 

200 - 400 >400 - 800 >800-1600 

Ciclesonide 
(Alvesco) 160 

80 - 160 >160 - 320 >320 - 1280 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ICS μετά την απομάκρυνση από τα ΤΕΠ 

 
 1. ΙCS   vs ICS+ CS  συστηματικά. 
 ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ σε υποτροπές, εισαγωγές, PFTs.  
Διαφορά την 7η-10η d. Όφελος vs κόστος. 
 
2. ΙCS  vs  CS συστηματικά. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ : 
                            -  MCID (min clinical importance difference) 
                            - less severe relapses 

Inhaled steroids for acute asthma following emergency department discharge. 
 Cohrane 2012 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 Μίγμα 02- Ηe 

•    Βελτιώνει τη στροβιλώδη ροή. 
 
•   ↓W αναπνοής,  υπερκαπνίας και κόπωσης των ανα-   
 πνευστικών μυών. 
  
•    Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές παρενέργειες.  
 
•    Δεν έχει περάσει στις επίσημες οδηγίες. 
 
•    Πολύ εξειδικευμένη θεραπεία μη διαθέσιμη στα 
περισσότερα νοσοκομεία.  
 

•    Δε συνίσταται στα ΤΕΠ. 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΩΝ  

 

• ? σε ασταθές εύκολα μεταβαλλόμενο άσθμα ΤΥΠΟΥ Ι.  
 
• ? σε νυχτερινό άσθμα, σοβαρό άσθμα που δεν 

ανταποκρίνεται σε χορήγηση στεροειδών ή θεοφυλλίνης p.o. 
 

 
•  Συνιστώνται εναλλακτικά στο σοβαρό επίμονο άσθμα. 

 
 

Leukotriene receptor antagonists in addition to usual care for  acute asthma 
in adults and children. Cohrane 2012 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ  

Συνήθως μεταϊογενείς 
 



 
 
 
                           ΟΧΙ 

ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ –ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ -ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  

 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 ΥΓΡΑ i.v. / HΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ  

 

• St    Eνυδάτωση 
 
 

• Bc ↓K   (β2-διεγέρτες, CS) 



ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΞΕΩΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΩΝ 
ΑΣΘΜΑΤΟΣ  

 
ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ  

•Επιδείνωση συμπτωμάτων 
•PEF> 50-75% της βέλτιστης ατομικής ή της 
προβλεπόμενης 
•Απουσία χαρακτηριστικών οξέως σοβαρού 
άσθματος  

 
ΑΣΤΑΘΕΣ-ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  

(BRITTLE) ΑΣΘΜΑ 

ΤΥΠΟΣ Ι: ↑Δ PEF (>40% ημερήσια διακύμανση για 
t> 50% για περίοδο> 150 ημέρες) παρά την 
εντατική θεραπευτική αγωγή 
ΤΥΠΟΣ ΙΙ: αιφνίδιες σοβαρές κρίσεις σε έδαφος 
φαινομε-νικά καλά ρυθμιζόμενου άσθματος  

 
 

ΟΞΥ ΣΟΒΑΡΟ 

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
•PEF 33-50% της βέλτιστης ατομικής ή της 
προβλεπόμενης 
•Αναπνευστική συχνότητα ≥25 αναπνοές/min 
•Kαρδιακή συχνότητα ≥ 110 παλμοί/min 
•Αδυναμία να ολοκληρώσει μια φράση με μια 
αναπνοή 
 

ΤΥΠΟΣ Ι: εμμένουσα χαοτική διακύμανση της
PEF>40%, παρά τη θεραπεία ελέγχου.

ΤΥΠΟΣ ΙΙ: Αιφνίδιες, δραματικές πτώσεις της
PEF



ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΞΕΩΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΩΝ 
ΑΣΘΜΑΤΟΣ  

 
ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ  

•Επιδείνωση συμπτωμάτων 
•PEF> 50-75% της βέλτιστης ατομικής ή της 
προβλεπόμενης 
•Απουσία χαρακτηριστικών οξέως σοβαρού 
άσθματος  

 
ΑΣΤΑΘΕΣ-ΕΥΚΟΛΑ 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  (BRITTLE) 
ΑΣΘΜΑ 

ΤΥΠΟΣ Ι: ↑Δ PEF (>40% ημερήσια διακύμανση 
για t> 50% για περίοδο> 150 ημέρες) παρά την 
εντατική θεραπευτική αγωγή 
ΤΥΠΟΣ ΙΙ: αιφνίδιες σοβαρές κρίσεις σε έδαφος 
φαινομενικά καλά ρυθμιζόμενου άσθματος  

 
 
 

ΟΞΥ ΣΟΒΑΡΟ 

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
•PEF 33-50% της βέλτιστης ατομικής ή της 
προβλεπόμενης 
•Αναπνευστική συχνότητα ≥25 αναπνοές/min 
•Kαρδιακή συχνότητα ≥ 110 παλμοί/min 
•Αδυναμία να ολοκληρώσει μια φράση με μια 
αναπνοή 
 



ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΞΕΩΝ 
ΠΑΡΟΞΥΣΜΩΝ ΑΣΘΜΑΤΟΣ  

 
 
 
 

ΑΣΘΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗ ΖΩΗ  

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
•PEF< 33%  της βέλτιστης ατομικής ή 
της προβλεπόμενης 
•SatO2<92% 
•PaO2<60mmHg 
•Φυσιολογική PaCO2 (ή ↑) 
•Σιωπηλός θώρακας 
•Κυάνωση 
•Βραδυκαρδία 
•Ασθενική αναπνευστική προσπάθεια 
•Aρρυθμία 
•Υπόταση 
•Εξάντληση 
•Σύγχυση 
•κώμα  

 
ΣΧΕΔΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΣΘΜΑ  

•  ↑PaCO2  
•  ανάγκη μηχανικού αερισμού με 
αυξημένες πιέσεις  







>
>
>
> 

> 

> 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ 
Ποιοι απομακρύνονται από τα ΤΕΠ 

 

1. FEV1 (PEF)> 60% pr μετά τη θεραπεία. 
 

2. 60% > FEV1 (PEF)> 40% pr μετά τη θεραπεία, εφόσον 
είναι βέβαιη η συμμόρφωση και η παρακολούθηση. 

 
 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΠ 
 

1.   Κορτικοειδή p.o. για 7d. (3-5 στα παιδιά). Δεν απαιτείται tapering. 
 

2.   Βρογχοδιασταλτικά. 
 

3.  To βρωμιούχο ιπρατρόπιο δε χορηγείται περαιτέρω. 
 

4. Έναρξη ή συνέχιση ICS. 
 

5.  Έλεγχος τεχνικής εισπνεομένων, Σχέδιο. 
 

6. Εντόπιση εκλυτικών παραγόντων και στρατηγική αποφυγής. 
 

7. Εκτίμηση απόκρισης και γραπτές οδηγίες. 
8. Εκτίμηση θεραπείας ελέγχου. Συνταγογράφηση CS p.o. για μελ-

λοντική χρήση. 
 

9.  Επικοινωνία με ιατρό σε 24 h και λίγες ημέρες. 
 
 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ 
Ποιοι εισάγονται στο νοσοκομείο 

1. FEV1 (PEF)< 25% pr πριν τη θεραπεία. 
 

2. FEV1 (PEF < 40% pr ή ΒΑ μετά τη θεραπεία. 
 

3.  Ασθενείς που ενώ PEF>75%pr: 
•   Παραπονούνται για έντονα Σ. 
•   Δε συνεργάζονται 
• Μένουν μόνοι, κοινωνικά προβλήματα. 
• Φυσική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες. 
• Ηx παρολίγον μοιραίου ή brittle άσθατος. 
• Υπό CS p.o. 
• Kύηση. 
• Νυχτερινή παρόξυνση 



ΠΑΡΟΞΥNΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ 

1. Αποτυχία αυτοελέγχου ασθενούς. 
 

2.  Αναγνώριση εκλυτικών παραγόντων. 
 

3.  Διακοπή καπνίσματος. 
 

4. Παρακολούθηση από ειδικό. 







ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

02 

CS 
Mg 

ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ 

ADR 





ΧΡΟΝΙΟ ΣΟΒΑΡΟ 
 
 
 
 
 

ΟΞΥ ΜΟΙΡΑΙΟ 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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