
.  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

  ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ: : ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗΠΡΟΚΛΗΣΗ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ 

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Α’ ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Κλινικά Χαρακτηριστικά προ της Θεραπείας 

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα  Νυχτερινά Νυχτερινά 
ΣυμπτώματαΣυμπτώματα  

FEVFEV1 1 ή PEFή PEF  

ΣΤΑΔΙΟ 4ΣΤΑΔΙΟ 4  

Σοβαρό Σοβαρό 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 3ΣΤΑΔΙΟ 3  

Μέτριο Μέτριο 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 2ΣΤΑΔΙΟ 2  

Ήπιο Ήπιο 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 1ΣΤΑΔΙΟ 1  

ΔιαλείπονΔιαλείπον  

ΣυνεχήΣυνεχή  

Περιορισμένη Περιορισμένη 
φυσική φυσική 
δραστηριότηταδραστηριότητα  

ΚαθημερινάΚαθημερινά  

Κρίσεις επηρεάζουν Κρίσεις επηρεάζουν 
τη δραστηριότητατη δραστηριότητα  

> 1 φορά την > 1 φορά την 

εβδομάδα αλλά < 1 εβδομάδα αλλά < 1 

φορά την ημέραφορά την ημέρα  

< 1 φορά την < 1 φορά την 
εβδομάδαεβδομάδα  

Ασυμπτωματικός και Ασυμπτωματικός και 
φυσιολογική PEFφυσιολογική PEF  

ΣυχνάΣυχνά  

> 1 φορά> 1 φορά  

την εβδομάδα την εβδομάδα   

> 2 φορές το > 2 φορές το 

μήναμήνα  

 2 φορές το 2 φορές το 

μήναμήνα  

 2 φορές το 2 φορές το 

μήναμήνα  

  60% της 60% της 
προβλεπόμενηςπροβλεπόμενης  

Διακύμανση> 30%Διακύμανση> 30%  

60 60 --  80% της 80% της 
προβλεπόμενης προβλεπόμενης   

Διακύμανση > 30%Διακύμανση > 30%  

  80% της 80% της 
προβλεπόμενης προβλεπόμενης   

Διακύμανση 20 Διακύμανση 20 --  
30%30%  

  80% της 80% της 
προβλεπόμενηςπροβλεπόμενης  

Διακύμανση < 20%Διακύμανση < 20%  

Στόχοι 

Καθόλου (ή ελάχιστα*) συμπτώματα 

Όχι περιορισμός δραστηριοτήτων 

Καθόλου νυκτερινά συμπτώματα 

Καθόλου (ή ελάχιστα) ανακουφιστικά 

Φυσιολογικός λειτουργικός έλεγχος 

Καθόλου παροξύνσεις 

 

*<2 φορές/εβδομάδα 

Τι ίσχυε έως το 2005?Τι ίσχυε έως το 2005?  

GINA 2005 GINA 2005 Ταξινόμηση ΒαρύτηταςΤαξινόμηση Βαρύτητας  



Part 4:  LongPart 4:  Long--term Asthma Managementterm Asthma Management  

Stepwise Approach to Asthma Therapy Stepwise Approach to Asthma Therapy --  
AdultsAdults  

Reliever: Rapid-acting inhaled β2-agonist prn 

Controller: 

 Daily inhaled 

corticosteroid  

   

Controller: 

 Daily inhaled 
corticosteroid  

 Daily long-acting 
inhaled β2-agonist 

Controller: 

 Daily inhaled 
corticosteroid  

 Daily long –acting 
inhaled β2-agonist 

 plus(if needed)  

 

  

 When asthma 
is controlled, 
reduce therapy 

 

 Monitor 

STEP 1:STEP 1:  

IntermittentIntermittent  

STEP 2:STEP 2:  

Mild PersistentMild Persistent  

STEP 3:STEP 3:  
Moderate Moderate 
PersistentPersistent  

STEP 3:STEP 3:  
Moderate Moderate 
PersistentPersistent  

STEP 4:STEP 4:  
Severe Severe 

PersistentPersistent  

STEP DownSTEP Down  STEP DownSTEP Down  

Outcome: Asthma Control Outcome:  Best 
Possible Results 

Alternative controller and reliever medications  may be considered (see text).   Alternative controller and reliever medications  may be considered (see text).   

Controller: 

None 
  -Theophylline-SR 

  -Leukotriene  

  -Long-acting inhaled 

   β2- agonist 

  -Oral corticosteroid 



Διαλείπον 

Ήπιο 

επίμονο 

Στάδιο 4 

>1,000 g BDP + 

LABA + άλλο 

Στάδιο 3 

200–1,000 g 

BDP + LABA 

Στάδιο 2  

<500 g BDP 

Στάδιο 1 

Όχι ρυθμιστικό 

Τρέχον θεραπευτικό στάδιο 

Σοβαρό 

επίμονο 

 

Σοβαρό 

επίμονο 

Σοβαρό 

επίμονο 

Σοβαρό 

επίμονο 

Στάδιο 4 Στάδιο 4   
 Συμπτώματα καθημερινά 
 Συχνά νυχτερινά συμπτώματα 
 FEV1 <60% προβλεπόμενου 

Σοβαρό 

επίμονο 

 

Σοβαρό 

επίμονο 

Σοβαρό 

επίμονο 

Μέτριο 

επίμονο 

Στάδιο 3 Στάδιο 3   
 Συμπτώματα καθημερινά 
 Νυχτερινά συμπτώματα περισσότερα από 1 την 

εβδομάδα  
 FEV1 60–80% προβλεπόμενου 

Σοβαρό 

επίμονο 

 

Σοβαρό 

επίμονο 

Στάδιο 2Στάδιο 2  
 Συμπτώματα >1 x εβδομάδα  
 Νυχτερινά συμπτώματα <1 x εβδομάδα 

Φυσιολογική πνευμονική λειτουργία μεταξύ των 
επεισοδίων 

Σοβαρό 

επίμονο 

 

Μέτριο 

επίμονο 

Ήπιο 

επίμονο 

Στάδιο 1Στάδιο 1  
 Συμπτώματα <1 x εβδομάδα 
 Νυχτερινά συμπτώματα λιγότερα από 2 το μήνα 

 Φυσιολογική πνευμονική λειτουργία μεταξύ των 
επεισοδίων 

Κλινικά χαρακτηριστικά 

Μέτριο 

επίμονο 

Τι ίσχυε έως τώρα…?Τι ίσχυε έως τώρα…?  

Ταξινόμηση Βαρύτητας ανάλογα με τη θεραπείαΤαξινόμηση Βαρύτητας ανάλογα με τη θεραπεία  



Ταξινόμηση Βαρύτητας 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Κλινικά Χαρακτηριστικά προ της Θεραπείας 

ΣυμπτώματαΣυμπτώματα  Νυχτερινά Νυχτερινά 
ΣυμπτώματαΣυμπτώματα  

FEVFEV1 1 ή PEFή PEF  

ΣΤΑΔΙΟ 4ΣΤΑΔΙΟ 4  

Σοβαρό Σοβαρό 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 3ΣΤΑΔΙΟ 3  

Μέτριο Μέτριο 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 2ΣΤΑΔΙΟ 2  

Ήπιο Ήπιο 
ΕπίμονοΕπίμονο  

ΣΤΑΔΙΟ 1ΣΤΑΔΙΟ 1  

ΔιαλείπονΔιαλείπον  

ΣυνεχήΣυνεχή  

Περιορισμένη φυσική Περιορισμένη φυσική 
δραστηριότηταδραστηριότητα  

ΚαθημερινάΚαθημερινά  

Κρίσεις επηρεάζουν τη Κρίσεις επηρεάζουν τη 
δραστηριότηταδραστηριότητα  

> 1 φορά την εβδομάδα > 1 φορά την εβδομάδα 

αλλά < 1 φορά την ημέρααλλά < 1 φορά την ημέρα  

< 1 φορά την εβδομάδα< 1 φορά την εβδομάδα  

Ασυμπτωματικός και Ασυμπτωματικός και 
φυσιολογική PEF     μεταξύ φυσιολογική PEF     μεταξύ 
κρίσεωνκρίσεων  

ΣυχνάΣυχνά  

> 1 φορά> 1 φορά  

την εβδομάδα την εβδομάδα   

> 2 φορές το > 2 φορές το 

μήναμήνα  

 2 φορές το 2 φορές το 

μήναμήνα  

 2 φορές το 2 φορές το 

μήναμήνα  

  60% της 60% της 
προβλεπόμενηςπροβλεπόμενης  

Διακύμανση> 30%Διακύμανση> 30%  

60 60 --  80% της προβλεπόμενης 80% της προβλεπόμενης   

Διακύμανση > 30%Διακύμανση > 30%  

  80% της 80% της 
προβλεπόμενης προβλεπόμενης   

Διακύμανση 20 Διακύμανση 20 --  30%30%  

  80% της 80% της 
προβλεπόμενηςπροβλεπόμενης  

Διακύμανση < 20%Διακύμανση < 20%  

     Η παρουσία ενός από τα χαρακτηριστικά βαρύτητας επαρκεί για την κατάταξη του ασθενούς σε αυτό το στάδιο.      Η παρουσία ενός από τα χαρακτηριστικά βαρύτητας επαρκεί για την κατάταξη του ασθενούς σε αυτό το στάδιο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ GINA 2006 

 
Εκτίμηση της βαρύτητας ΜΟΝΟ κατά την αρχική διάγνωση 

της νόσου και σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αγωγή 

 

 Η αρχική αγωγή του ασθενούς σχετίζεται μόνο μερικώς  

με την βαρύτητα του άσθματος 



 goodgood     poorpoor    

 mildmild  

severesevere  

 A
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A

s
th
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a
 s

e
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e
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ty
  

good good 

controlcontrol  

poor poor 

controlcontrol  

Asthma controlAsthma control  

……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι ……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι 

αλληλένδετα αλληλένδετα ΑΛΛΑΑΛΛΑ  εκφράζουν διαφορετικά πράγματαεκφράζουν διαφορετικά πράγματα  



 goodgood     poorpoor    

 mildmild  

severesevere  

 A
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good good 

controlcontrol  

poor poor 

controlcontrol  

Asthma controlAsthma control  

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ είναι 

χαρακτηριστικό της νόσου 

Μικρός ο ρόλος 

μας! 

……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι ……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι 

αλληλένδετα αλληλένδετα ΑΛΛΑΑΛΛΑ  εκφράζουν διαφορετικά πράγματαεκφράζουν διαφορετικά πράγματα  



 goodgood     poorpoor    

 mildmild  

severesevere  

 A
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e
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a
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e
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ty
  

good good 

controlcontrol  

poor poor 

controlcontrol  

Asthma controlAsthma control  

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ είναι 

χαρακτηριστικό της νόσου 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ αφορά την 

αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας 

Μικρός ο ρόλος 

μας! Μπορούμε να έχουμε 

μεγάλο ρόλο! 

……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι ……………….Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ και ο ΕΛΕΓΧΟΣ του άσθματος είναι 

αλληλένδετα αλληλένδετα ΑΛΛΑΑΛΛΑ  εκφράζουν διαφορετικά πράγματαεκφράζουν διαφορετικά πράγματα  



GINA GUIDELINESGINA GUIDELINES  

– Εκτίμηση της ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Μόνο στην αρχική εκτίμηση του ασθενούς, πριν την έναρξη της θεραπείας  

 Χρήση της ταξινόμησης με βάση την βαρύτητα μόνο για ερευνητικούς σκοπούς 

Η αρχική αγωγή αποσυνδέεται από την βαρύτητα της νόσου  

– ………. (σε ασθενείς με επίμονο άσθμα που δεν λαμβάνουν αγωγή, η θεραπεία 

πρέπει να ξεκινάει στο Βήμα 2, ή αν είναι πολύ συμπτωματικοί στο Βήμα 3.) 

 



 INSPIRE: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις από 3405 ασθενείς σε 11 χώρες (8 
Ευρωπαϊκές), Οκτώβριος 2004 – Αύγουστος 2005 
 

 

  

…….…….Τι έχουμε πετύχει έως τώρα στον ΕΛΕΓΧΟ του άσθματος?Τι έχουμε πετύχει έως τώρα στον ΕΛΕΓΧΟ του άσθματος?  

50 %  

Μη ελεγχόμενοι 

30 % Καλά ελεγχόμενοι 

20 % Όχι καλά ελεγχόμενοι 

Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006  



 
 Ελλάδα: Προσωπικές συνεντεύξεις από 378 ασθενείς υπό παρακολούθηση 

από Πνευμονολόγο σε 4 κέντρα της χώρας, Μάρτιος – Μάιος 2004 
 

  

…….…….Τι έχουμε πετύχει έως τώρα στον ΕΛΕΓΧΟ του άσθματος?Τι έχουμε πετύχει έως τώρα στον ΕΛΕΓΧΟ του άσθματος?  
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Gaga M, et al,  Chest 2005 

42% των ασθενών θεωρούν ότι το άσθμα τους δεν ελέγχεται ικανοποιητικά 



Έλεγχος του άσθματος έως τώραΈλεγχος του άσθματος έως τώρα??    



GINA 2006GINA 2006  
Κατηγοριοποίηση με βάση τον ΕΛΕΓΧΟ Κατηγοριοποίηση με βάση τον ΕΛΕΓΧΟ   

Χαρακτηριστικά Ελεγχόμενο Μερικά ελεγχόμενο 

(οποιοδήποτε μέσα σε μία 

εβδομάδα) 

Μη ελεγχόμενο 

Ημερήσια συμπτώματα Καθόλου (ή <2 φορές 

την εβδομάδα) 

Περισσότερες από 2 φορές 

την εβδομάδα 

 

 

 

Τρία ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά του 

μερικά ελεγχόμενου 

άσθματος σε 

οποιαδήποτε 

εβδομάδα 

Περιορισμός 

δραστηριοτήτων 

Καθόλου Οποιοσδήποτε 

Νυκτερινά συμπτώματα - 

αφύπνιση 

Καθόλου Οποιαδήποτε 

Ανάγκη για λήψη 

ανακουφιστικών 

φαρμάκων 

Καθόλου 

(ή <2 φορές την 

εβδομάδα) 

>2 φορές την εβδομάδα 

PEF ή FEV1 Φυσιολογική (ή σχεδόν 

φυσιολογική) 

<80% της προβλεπόμενης (ή 

καλύτερης προσωπικής) 

Παροξύνσεις Καμία Μία ή περισσότερες 

ανά έτος 

Μία οποιαδήποτε 

εβδομάδα 



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αναγνώριση νέων μεθόδων εκτίμησης του ΕΛΕΓΧΟΥ του άσθματος Αναγνώριση νέων μεθόδων εκτίμησης του ΕΛΕΓΧΟΥ του άσθματος στην κλινική στην κλινική 

πράξηπράξη  

 Απλά ερωτηματολόγια 
– Asthma Control Questionnaire (ACQ) 
– Asthma Control Test (ACT) 

• Αξιόπιστα, ευαίσθητα, με ελεγμένη ευαισθησία 
 
 

 Συνεκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας  
(ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ή ΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ) 
 
 
 Ο περιορισμός των παροξύνσεων αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του ΕΛΕΓΧΟΥ 





Ερμηνεία του σκορ του ACTΕρμηνεία του σκορ του ACT  

 

 Βαθμολογία  25        αντιπροσωπεύει τον πλήρη έλεγχο  

 Βαθμολογία 20-24    σημαίνει καλό έλεγχο (ή μερικώς ελεγχόμενο άσθμα) 

 Βαθμολογία 16-19    αντιπροσωπεύει το μη ελεγχόμενο άσθμα: θα πρέπει να 

γίνουν αλλαγές στη θεραπεία  

 Βαθμολογία ≤15      σημαίνει ότι ο ασθενής δεν ελέγχεται και θα πρέπει να 

αποταθεί στο γιατρό του 

      

 Χρήση για την αρχική εκτίμηση και παρακολούθηση του ασθενούς 
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ACT score is related to biological  

markers of asthma control 
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ACT score is related to biological  
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Revised 2006 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:  

5 βασικά σημεία5 βασικά σημεία  

1. Καλή συνεργασία γιατρού - 

ασθενούς  
 

2. Αναγνώριση και αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου 

 

3. Θεραπεία με βάση τον έλεγχο και 

τακτική επανεκτίμηση αυτού 

 

4. Αντιμετώπιση παροξυσμών 

 

5. Ειδικές καταστάσεις 



Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:  
11οο  ΒΗΜΑ: Συνεργασία γιατρού/ασθενούςΒΗΜΑ: Συνεργασία γιατρού/ασθενούς  

 Συνεχής εκπαίδευση 
 

 Παροχή βασικών πληροφοριών για το άσθμα 
 

 Σχέδιο αυτοδιαχείρισης της νόσου  και εκπαίδευση σ’ αυτό 
 

 Ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ γιατρού/ασθενούς και 

ειλικρινούς σχέσης 

 



Ανασκόπηση 24 μελετών που έγιναν μεταξύ 1994 και 2003 

Holgate ST et al, BMC Pulm Med 2006 

“ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
  συχνά υποεκτιμούν τα συμπτώματά τους 

  συμβιβάζονται με κακό έλεγχο της νόσου τους 

  έχουν πενιχρές γνώσεις γύρω από την σωστή χρήση των φαρμάκων 

  εμφανίζουν χαμηλή συμμόρφωση στην αγωγή » 

« ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ  
  ανεπαρκείς γνώσεις γύρω από την νόσο  

  κακή επικοινωνία με τους ασθενείς τους 

  μη σωστή εκτίμηση βαρύτητας και ελέγχου του άσθματος». 

Ο κακός έλεγχος του άσθματος που έχουμε σήμερα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό Ο κακός έλεγχος του άσθματος που έχουμε σήμερα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην προβληματική επικοινωνία γιατρούστην προβληματική επικοινωνία γιατρού--ασθενούςασθενούς  



Μελέτη  Μελέτη  INSPIRE: INSPIRE: …..…..υποεκτίμηση συμπτωμάτων, μειωμένες προσδοκίεςυποεκτίμηση συμπτωμάτων, μειωμένες προσδοκίες  
  

Σχετικά καλά 

97%97%  

89%89%  

  57%57%  

Ποσοστό που ανέφερε ότι ήταν ‘σχετικά καλά’ ¨την προηγούμενη εβδομάδα 

Καλά ελεγχόμενοι με 

βάση το ACQ 

Όχι καλά ελεγχόμενοι με 

βάση το ACQ 

 

Μη ελεγχόμενοι με 

βάση το ACQ 

Σχετικά καλά 

Σχετικά καλά 

Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006  



45% 

21% 
18% 

13% 

9% 

(%
) 

Ύφεση 
συμπτωμάτων 

Παρενέργειες Φόβος για 
Ανεπιθύμητες 

ενέργειες 

Ακριβό 
φάρμακο 

Δυσκολία 
χρήσης 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Λόγοι αλλαγής ή διακοπής της αγωγής (% ασθενών) 

Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey. www.gappsurvey.org. 

Μελέτη  Μελέτη  GAPP: GAPP: …..…..ανεπαρκείς γνώσειςανεπαρκείς γνώσεις  ––  ελλιπής εκπαίδευσηελλιπής εκπαίδευση  

  



Εισπνεόμενα φάρμακαΕισπνεόμενα φάρμακα  



Εκπαίδευση λήψης εισπνεομένων φαρμάκωνΕκπαίδευση λήψης εισπνεομένων φαρμάκων  

 

   Επίδειξη εισπνοής 

φαρμάκων 

 

   Επανάληψη και έλεγχος σε 

κάθε επίσκεψη 

 



Η συμμόρφωση με τη θεραπεία βελτιώνεται, όσο Η συμμόρφωση με τη θεραπεία βελτιώνεται, όσο 

μειώνεται ο αριθμός των δόσεων ημερησίωςμειώνεται ο αριθμός των δόσεων ημερησίως  

0

20

40

60

80

Χ 2 δόσεις Χ 3 δόσεις Χ 4 δόσεις

18 % 

34 % 

Coutts JAP et al., Measuring compliance with inhaled medication in asthma. Arch Dis Child 1992;67:332Coutts JAP et al., Measuring compliance with inhaled medication in asthma. Arch Dis Child 1992;67:332--33  

71 % 

Εξατομικευμένη θεραπεία και ΑΠΛΑ σχήματα 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:  

5 βασικά σημεία5 βασικά σημεία  

1. Καλή συνεργασία γιατρού - 

ασθενούς  

 

2. Αναγνώριση και αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου 

 
3. Θεραπεία με βάση τον έλεγχο και 

τακτική επανεκτίμηση αυτού 

 

4. Αντιμετώπιση παροξυσμών 

 

5. Ειδικές καταστάσεις 



Αποφυγή εκλυτικών παραγόντωνΑποφυγή εκλυτικών παραγόντων  



Revised 2006 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:  

5 βασικά σημεία5 βασικά σημεία  

1. Καλή συνεργασία γιατρού - ασθενούς  
 
 

2. Αναγνώριση και αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου 
 

3. Θεραπεία με βάση τον 

έλεγχο και τακτική 

επανεκτίμηση αυτού 
 

4. Αντιμετώπιση παροξυσμών 
 
 

5. Ειδικές καταστάσεις 



  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

  

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ  

Διατηρήστε και βρείτεΔιατηρήστε και βρείτε  

το ελάχιστο επίπεδοτο ελάχιστο επίπεδο  

όπου διατηρείται ο έλεγχοςόπου διατηρείται ο έλεγχος  

  

ΜΕΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΜΕΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ  

Εξετάστε την αύξησηΕξετάστε την αύξηση  

για να επιτευχθεί έλεγχοςγια να επιτευχθεί έλεγχος  

  

ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ  

Αυξήστε μέχριΑυξήστε μέχρι  

να επιτευχθεί έλεγχοςνα επιτευχθεί έλεγχος  

  

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΠΑΡΟΞΥΝΣΗ  

ΑντιμετωπίστεΑντιμετωπίστε  

σαν παρόξυνσησαν παρόξυνση  
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GINA 2006GINA 2006  
Προσαρμογή θεραπείας με βάση τον ΕΛΕΓΧΟΠροσαρμογή θεραπείας με βάση τον ΕΛΕΓΧΟ  



Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 

ΜείωσηΜείωση  ΑύξησηΑύξηση  

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA: ανταγωνιστές 

υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης 

Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline  

GINA 2006GINA 2006  

Θεραπευτικά βήματαΘεραπευτικά βήματα  



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκωνΑποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκων  

 Τα ICS εξακολουθούν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
θεραπείας του άσθματος  

 
 Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 



   Laitinen LA et al, J Allergy Clin Immunol 1992J Allergy Clin Immunol 1992  



TTα συμπτώματα είναι «η κορυφή του παγόβουνου»α συμπτώματα είναι «η κορυφή του παγόβουνου»  

Φλεγμονή  
αεραγωγών 

Aπόφραξη  
αεραγωγών 

Bρογχική  
υπεραντιδραστικότητα 

TITANIC 
Συμπτώματα 

Άσθμα 
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Suissa S, N Engl J Med 2000 

Χρήση Χρήση ICS ICS και θνητότητα άσθματοςκαι θνητότητα άσθματος::  

Saskatchewan Health dataSaskatchewan Health data  



DrugDrug  Low  Daily Dose Low  Daily Dose 

(( g)g)  

Medium DailyMedium Daily  

Dose (Dose ( g)g)  

High Daily Dose High Daily Dose 
(( g)g)  

BeclomethasoneBeclomethasone  200 - 500   >500 - 1000 >1000 - 2000 

FluticasoneFluticasone  100 - 250 >250 - 500 >500 - 1000 

BudesonideBudesonide**  200 - 400 >400 - 800 >800-1600 

CiclesonideCiclesonide**  80 - 160 >160 - 320 >320 - 1280 

Mometasone furoateMometasone furoate**  200 - 400  >400 - 800 >800 - 1200 

FlunisolideFlunisolide  500 - 1000 >1000 - 2000 >2000 

Triamcinolone acetTriamcinolone acet..  400 - 1000 >1000 - 2000 >2000  

† Comparisons based upon efficacy data.  
‡ Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment 
to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged 
use are associated with increased risk of systemic side effects. 
* Approved for once-daily dosing in milder patients. 

Ισοδύναμες δόσειςΙσοδύναμες δόσεις  ICS ICS για ενηλίκουςγια ενηλίκους  



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκωνΑποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκων  

 LABA ΠΟΤΕ ως μονοθεραπεία.  
 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 



Greening et al, Lancet 1994 
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Εβδομάδες θεραπείας 

SALM 50 µg bd + BDP 200 µg bd 

BDP 500 µg bd 

1994:1994:  χρονιά σταθμόςχρονιά σταθμός    

Συνδυασμός Συνδυασμός ICS + LABAICS + LABA  



Υποδοχέας 

γλυκοκορτικο- 

στεροειδών 

β2-αδρενεργικός 

υποδοχέας 

Corticosteroid β2-Agonist 

Αλληλεπιδράσεις Αλληλεπιδράσεις ICS ICS και και LABALABA                                  σε επίπεδο σε επίπεδο 

υποδοχέωνυποδοχέων  

 Κορτικοστεροειδή:  β2-αδρενεργικών υποδοχέων 

 Επίδραση των LABA στους υποδοχείς γλυκοκορτικοστεροειδών 

Αντιφλεγμονώδης δράση Βρογχοδιαστολή 

© P J Barnes 



  

  

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα  (SAL vs. PL)(SAL vs. PL)  

Nelson HS, Chest 2006; 129: 15-26 

 Primary endPrimary end--pointpoint  
– Συνδυασμός θανάτων ή απειλητικών για τη ζωή συμβαμάτων που 

σχετίζονται με το αναπνευστικό 

 50 vs50 vs..  36, RR36, RR  1.40 1.40 ((95%95%CCI,I,  0.91 0.91 --  2.142.14) [p=ns]) [p=ns]  

  

 Secondary endSecondary end--pointspoints  
– Θάνατοι που σχετίζονται με το αναπνευστικό 

 24 vs. 11, RR 2.16 (95%CI, 1.06 24 vs. 11, RR 2.16 (95%CI, 1.06 --  4.41) [4.41) [p<0.05]p<0.05]  

– Συνδυασμός θανάτων ή απειλητικών για τη ζωή συμβαμάτων που 

σχετίζονται με το άσθμα 

 37 vs. 22, RR 1.71 (95%CI, 1.01 37 vs. 22, RR 1.71 (95%CI, 1.01 --  2.89) [p<0.05]2.89) [p<0.05]  

– Θάνατοι που σχετίζονται με το άσθμα 

 13 vs13 vs..  33,,  RR 4.37RR 4.37  ((95%CI, 1.25 95%CI, 1.25 --  15.3415.34) ) [[p<0.05]p<0.05]  



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκωνΑποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκων  

 O συνδυασμός ICS + LABA προτείνεται σε σχέση με την αύξηση του 
ICS.  

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 
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Lower dose budesonideLower dose budesonide  

Higher dose budesonideHigher dose budesonide  

Lower dose budesonide plus formoterolLower dose budesonide plus formoterol  

(Pauwels et al. NEJM 1997)(Pauwels et al. NEJM 1997)  



 

0  

0,25  

0,5  

0,75  

1  

Bud 200Bud 200  

PlaceboPlacebo  

Bud 800Bud 800  

PlaceboPlacebo  

Bud 200Bud 200  

FormForm  

Bud 800Bud 800  

FormForm  

E
s
ti
m

a
te

d
 y

e
a

rl
y
 r

a
te

 o
f 

s
e

v
e

re
 e

x
a

c
e

rb
a

ti
o

n
s

E
s
ti
m

a
te

d
 y

e
a

rl
y
 r

a
te

 o
f 

s
e

v
e

re
 e

x
a

c
e

rb
a

ti
o

n
s
  

(Pauwels et al. NEJM 1997)(Pauwels et al. NEJM 1997)  

****  

****  

******  

Combination therapy in asthmaCombination therapy in asthma  



 1 χρόνος 3μήνες   Baseline 
0 

12 

% 

4 

2 

6 

8 

BUD 200 µg / day + FORM 24 µg / day 

BUD 800 µg / day 

Kips et al. AJRCCM 2000 

10 

ICS + LABA ICS + LABA : Καλύτερος έλεγχος της φλεγμονής : Καλύτερος έλεγχος της φλεγμονής 

((Ηωσινόφιλα στα πτύελα)Ηωσινόφιλα στα πτύελα)  



 

 Σύγκριση ICS+LABA έναντι αύξησης ICS 

 

CONCLUSIONS:  

«……In adult asthmatics, there was no significant difference 

between the combination of LABA and ICS and a higher dose of 

ICS for the prevention of exacerbations requiring systemic 

corticosteroids. Overall, the combination therapy led to greater 

improvement in lung function, symptoms and use of rescue 

beta2 agonists .»  

Greenstone IR., et al. Cochrane Database Syst Rev 2005 



 

 « If a combination inhaler containing formoterol and 
budesonide is selected, it may be used for both rescue and 
maintenance. This approach has been shown to result in 
reductions in exacerbations and improvements in asthma 
control in adults and adolescents at relatively low doses of 
treatment  (Evidence A) » 

 

Στρατηγική κατ’ επίκλησης χορήγησης συνδυασμού ICS/LABA 
εφόσον αυτός περιέχει φορμοτερόλη 

GINA 2006; page 60 



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκωνΑποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκων  

 Τα LTRA αποκτούν πιο σαφή  (κυρίως συμπληρωματικό) ρόλο  
 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 



 

 Σύγκριση ICS+LABA έναντι ICS+LTRA 

 

 

Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006 



 

 CONCLUSIONS:  

«……In asthmatic adults inadequately controlled on low doses 

of inhaled steroids, the addition of LABA is superior to LTRA 

for preventing exacerbations requiring systemic steroids, and 

for improving lung function, symptoms, and the use of rescue 

beta(2)-agonists.»  

Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006 



Ο ρόλος των αντιλευκοτριενίωνΟ ρόλος των αντιλευκοτριενίων  

      GINA GINA 20062006  

 STEP 1: Ως εναλλακτική θεραπεία για το άσθμα από άσκηση (Evidence A) 

 

 

 STEP 2: Ως εναλλακτική θεραπεία των ICS, ιδίως στους ασθενείς με αλλεργική 
ρινίτιδα (Evidence A) appropriate for patients unable/unwilling to use ICS 

 STEP 2: Ως εναλλακτική θεραπεία στο άσθμα που επάγεται από την ασπιρίνη  

 

 

 STEP 3: Ως εναλλακτική θεραπεία της αύξησης των ICS ή του συνδυασμού ICS + 
LABA προτείνεται ο συνδυασμός ICS + LTRΑ (Evidence A) 

 

 

 STEP 4: Ως  πρόσθετη θεραπεία στο συνδυασμό ICS + LABA (Evidence Β) 

 

 



GINA guidelines: GINA guidelines:   
Αποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκωνΑποσαφήνιση του ρόλου των φαρμάκων  

 Η Anti-IgE εντάσσεται στη θεραπεία του ΣΟΒΑΡΟΥ άσθματος 
 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή και 

τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή δόση 

ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 



Αλλά………Αλλά………AntiAnti--IgEIgE  στο άσθμαστο άσθμα  

 ΜΟΝΟ στο σοβαρό αλλεργικό άσθμα που δεν ελέγχεται με υψηλές 

δόσεις ICS και LABAs ή χρειάζεται per os κορτικοειδή 

 

 

 

 ΜΟΝΟ σε ασθενείς με IgE μεταξύ 40-700 IU/ml 

 

 

 Ακριβή θεραπεία – υποδόρια ενέσιμη χορήγηση 1-2 φορές το 

μήνα 
 

  

 

 



Omalizumab στο SRA: Παροξύνσεις 

Rodrigo G J et al. Chest 2011;139:28-35 

©2011 by American College of Chest Physicians 



ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ  

 Θεοφυλλίνη: περιορισμένη κλινική σημασία, πολλές παρενέργειες 

 

 

 

 Αντιχολινεργικά: δεν έχει αποδειχθεί η δράση τους στο σταθερό 

άσθμα, μελετούνται σε μεταλλάξεις του β2-υποδοχέα. Έχουν ρόλο στην 

αντιμετώπιση της παρόξυνσης του άσθματος 

 

 

 Ανοσοθεραπεία: περιορισμένη κλινική σημασία. ΜΟΝΟ όταν υπάρχει 

ευαισθησία σε 1 αλλεργιογόνο 

 “GINA: Specific immunotherapy should be considered only after strict environmental 

avoidance and pharmacologic intervention, including inhaled glucocorticosteroids, have 

failed to control a patient’s asthma” 

 

 



ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



                                NCT00772538           NCT00776984   

http://clinicaltrials.gov/ct2/home


Πότε θα ξαναδούμε τον ασθενή μας;Πότε θα ξαναδούμε τον ασθενή μας;  

 Κανονικά ο ασθενής θα πρέπει να επανεξετάζεται 1-3 μήνες μετά 

την αρχική επίσκεψη, και κάθε 3 μήνες στην συνέχεια. Μετά από 

παρόξυνση, η επανεκτίμηση θα πρέπει να γίνεται μετά από 2-4 

εβδομάδες (Evidence D). 

 

 

 Για τα περισσότερα ρυθμιστικά φάρμακα, η βελτίωση αρχίζει να 

γίνεται αντιληπτή μετά από μερικές μέρες από την έναρξη της 

αγωγής, αλλά το πλήρες όφελος από την χρήση του φαρμάκου 

εμφανίζεται μετά από 3-4 μήνες.  



Πότε και πώς θα μειώσουμε τα φάρμακα;Πότε και πώς θα μειώσουμε τα φάρμακα;  

Control on ICS + LABAControl on ICS + LABA  
 Όταν ο ασθενής ελέγχεται με συνδυασμό ICS+LABA, η 

προτεινόμενη προσέγγιση είναι η  η μείωση της δόσης του ICS 

κατά 50% ενώ συνεχίζεται η χορήγηση του LABA (Evidence B). 

 Εάν ο έλεγχος διατηρείται, επιχειρείται περαιτέρω μείωση του ICS 

στην χαμηλότερη δόση, και εάν και τότε διατηρείται ο έλεγχος 

διακόπτεται το LABA (Evidence D). 
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Run-in 

Double-Blind Period 

Bateman JACI 2006 

Step down combination therapy or change to ICS alone?Step down combination therapy or change to ICS alone?  



Πότε και πώς θα μειώσουμε τα φάρμακα;Πότε και πώς θα μειώσουμε τα φάρμακα;  

 

Control on ICS aloneControl on ICS alone  
 Όταν ο ασθενής ελέγχεται με ICS σε μέτρια ή υψηλή δόση, η 

προτεινόμενη προσέγγιση είναι η  η μείωση της δόσης του ICS 

κατά 50% (Evidence B). 

 Εάν ο έλεγχος διατηρείται με χαμηλή δόση ICS μόνο, προτείνεται η 

αλλαγή σε δοσολογικό σχήμα άπαξ ημερησίως (Evidence A). 

 



 

Adler M, ERS 2006    

P=0.8178* P=0.6561* 

Rescue Medication-free 

Days 
Patient-Perceived 

Asthma Control* 

Nocturnal 
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OnceOnce--daily ICSdaily ICS  as "stepas "step--down" therapydown" therapy  

  



 

Less than daily low-dose ICS alone may be 

sufficient to achieve good asthma control in mild persistent 

asthma and provide the benefit of reducing exacerbations. 

Papi A et al, N Engl J Med 2007 



Revised 2006 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:Σχέδιο Αντιμετώπισης Άσθματος:  

5 βασικά σημεία5 βασικά σημεία  

1. Καλή συνεργασία γιατρού - ασθενούς  

 
 

2. Αναγνώριση και αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου 
 

3. Θεραπεία με βάση τον έλεγχο και 

τακτική επανεκτίμηση αυτού 

 

4. Αντιμετώπιση παροξυσμών 

 
 

5. Ειδικές καταστάσεις 



Precipitants of Acute AsthmaPrecipitants of Acute Asthma  

 Precipitants in 52 adults requiring mechanical ventilation for severe asthma: 
– URI (61%) 
– Allergy or smoke exposure (13%) 
– Compliance related problems (12%) 
– Drug abuse / inhalation (6%) 

 Only 3/16 BAL cultures positive for bacteria. 

Lin, RY, J Med 1995; 26: 261-277. 

Lamblin, C, Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 394-402. 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΑΣΘΜΑΤΟΣΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΑΣΘΜΑΤΟΣ  

Παράμετρος Ήπια Μέτρια Σοβαρή 

Επικείμενη 

Αναπνευστική 

Ανακοπή  

Δύσπνοια 

Θέση 

Στη βάδιση 

Μπορεί να ξαπλώσει 

Ομιλία 

Καθιστή θέση 

Ηρεμίας 

Σκύβει μπροστά 

Ομιλία 

Εγρήγορση 
Προτάσεις 

Φράσεις 

Συνήθως συγχυτικός 

Λέξεις 

Συνήθως συγχυτικός 

Βυθισμένος ή 

σε έντονη σύγχυση 

Αναπν. Συχνότητα Αυξημένη Αυξημένη Συχνά >30/min 

Επικουρικοί μύες Συνήθως όχι Συνήθως ναι Συνήθως ναι  
Παράδοξη κίνηση 

θώρακα-κοιλίας 

Συριγμός 
Ήπιος και συχνά μόνο 

τελοεκπνευστικός 
Έντονος  Συνήθως έντονος 

Απουσία  

συριγμού 

Καρδ. συχνότητα < 100 100 – 120 > 120 Βραδυκαρδία 

Παράδοξος σφυγμός 
Απουσία 

<10 mmHg 
10-25 mmHg >25  mmHg 

Απουσία = κόπωση 

αναπν/κών μυών 

PEF μετά Β/Δ 

% προβλ. 
> 80% 

Περίπου 

60 – 80% 

<60% (100 L/min) ή  

ανταπόκριση <2 ώρες 

PaO2 (στον αέρα) 

PaCO2 

κ.φ. 

< 45 mmHg 

> 60 mmHg 

< 45 mmHg 

< 60 mmHg 

> 45 mmHg 

< 60 mmHg 

> 45 mmHg 

SaO2% 

(στον αέρα) 
> 95% 91 - 95% < 90% < 90% 



Αντιμετώπιση παρόξυνσης άσθματοςΑντιμετώπιση παρόξυνσης άσθματος  

Αρχική εκτίμηση: Ιστορικό, φυσική εξέταση (ΦΕ) (ακροαστικά ευρήματα, χρήση επικουρικών μυών, 

καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα, PEF ή FEV1, κορεσμός αίματος σε Ο2, αέρια αίματος 

Αρχική αντιμετώπιση:  

Εισπνεόμενοι β2-διεγέρτες ταχείας δράσης κάθε 20 λεπτά για την πρώτη ώρα 

Χορήγηση Ο2 ώστε ο κορεσμός να είναι ≥ 90% 

Χορήγηση κορτικοστεροειδών συστηματικά  

ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ η χρήση κατασταλτικών  

Μέτρια παρόξυνση 

PEF 60-80% μέτρια συμπτώματα,  

 

Εισπνεόμενοι β2-διεγέρτες  κάθε 60 λεπτά 

Σκέψου χρήση κορτικοστεροειδών  συστηματικά 

Συνέχιση της αγωγής για 1-3 ώρες, εφόσον υπάρχει 

ανταπόκριση  

Σοβαρή  παρόξυνση 

PEF < 60%,   σοβαρά συμπτώματα ακόμα και εν ηρεμία, 

¨σιωπηλός¨ πνεύμονας, ασθενής υψηλού κινδύνου, χωρίς 

ανταπόκριση στην αγωγή. 

 

Εισπνεόμενοι β2-διεγέρτες και αντιχολινεργικά 

Οξυγονοθεραπεία 

Κορτικοστεροειδή  συστηματικά 

Σκέψου χρήση αμινοφυλλίνης ενδοφλέβια 

Σκέψου χρήση μαγνησίου ενδοφλέβια 

 



ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 

Ανταπόκριση που διαρκεί για 

>60 λεπτά 

Φυσική εξέταση: κ.φ 

PEF: > 80%, SaO2: >90% 

Χωρίς δυσφορία 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ* 

 

 ήπια έως μέτρια συμπτώματα 

PEF: < 70% 

Κορεσμός που δεν βελτιώνεται 

Ασθενής υψηλού κινδύνου 

ΦΤΩΧΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ* 

 

σοβαρά συμπτώματα, 

σύγχυση ή υπνηλία 

PEF: < 30% 

PaO2  < 60 mmHg 

PaCO2   > 45 mmHg  

ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Συνέχιση αγωγής με β2-

διεγέρτες 

Σκέψου από του στόματος 

κορτικοειδή 

Εκπαίδευση ασθενούς** 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

β2-διεγέρτες και αντιχολινεργικά 

Κορτικοστεροειδή 

Οξυγονοθεραπεία 

Σκέψου ενδοφλέβια αμινοφυλλίνη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘ 

 

Πιθανή διασωλήνωση 

 

 



Χορήγηση ταχείας έναρξης δράσης β2 διεγέρτη Χορήγηση ταχείας έναρξης δράσης β2 διεγέρτη   

AerolinAerolin  

 2-4 εισπνοές σαλβουταμόλης ανά 20 λεπτά για την 1η ώρα 
 400μg σαλβουταμόλης μέσω spacer ≈ 2.5mg σαλβουταμόλης μέσω nebuliser  
 2.5mg κάθε 20min ≈ 7.5mg κάθε 20min 
 Αν δεν υπάρχει επαρκής ανταπόκριση τότε η καλύτερη επιλογή είναι η συνεχής 

νεφελοποίηση με β2 αγωνιστή 
 Μέτριος παροξυσμός: 2-4 εισπνοές ανά 3-4 ώρες για το επόμενο 24ωρο 
 Σοβαρός παροξυσμός: 6-10 εισπνοές ανά 1-2 ώρες !! (ACCP: 10-15mg / hour or 

24-36puffs / hour) 
 

   (Πάντοτε η θεραπευτική χορήγηση γίνεται με συνεχή παρακολούθηση της κλινικής εικόνας 
του ασθενή) 



Συστηματικά στεροειδήΣυστηματικά στεροειδή  

 Μετανάλυση δεν έδειξε επιπρόσθετο όφελος από δόση > 50mg πρεδνιζολόνης ή 
200mg υδροκορτιζόνης την ημέρα 

 Παρόμοια αποτελεσματικότητα p.o και IV κορτικοειδών (ταχεία απορρόφηση και 
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα της πρεδνιζολόνης)  

 Peak effect of oral steroids in 9 hours (έναρξη δράσης σε 4ώρες) 
 

 Μέτρια κρίση:  
Χορήγηση 60-80mg μεθυλπρεδνιζολόνης 
              ή   200mg υδροκορτιζόνης 

 
 Σοβαρή Κρίση:  
   Χορήγηση 60-80mg μεθυλπρεδνιζολόνης  
   ή 300-400mg υδροκορτιζόνης 
 
 100mg υδροκορτιζόνης αρχικά ακολουθούμενη από 30-60mg πρεδνιζολόνης (7-10 

ημέρες) 
 Χωρίς προοδευτική μείωση (tapering)   

 
 

 
 



Συγχορήγηση Συγχορήγηση   

σαλβουταμόλης + ιπρατροπίουσαλβουταμόλης + ιπρατροπίου  

 Βελτίωση κλινικών σημείων και συμπτωμάτων στα παιδιά (Evidence A) 

 Σχετικά γρηγορότερη και μεγαλύτερη βελτίωση στους ενήλικες από κάθε 

ένα χωριστά (Evidence Β) 

 Χαμηλότερη συχνότητα νοσηλειών (Evidence A) 

 

 Αν δεν υπάρχει επαρκής ανταπόκριση στους β2-αγωνιστές τότε 500μg 

ιπρατρόπιο μέσω νεφελοποιητή και επανάληψη σε 60min 

 Δοσολογία 500μg κάθε 6 ώρες 

 Πρώτης γραμμής θεραπεία σε παροξύνσεις από χρήση β-αποκλειστών 

 Όχι όφελος από χορήγηση > 12-24 ωρών 

 Σε σοβαρές παροξύνσεις με FEV1<50% (Αμερικανικές οδηγίες) 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ  ––  ΜΑΓΝΗΣΙΟΜΑΓΝΗΣΙΟ  

 Σε απειλητικές για τη ζωή παροξύνσεις (σε FEV1< 25-30%) 

 2g MgSO4 σε 50ml 0.9% N/S σε 30min (single dose) (Evidence 

A) 

 Οι τρέχουσες ενδείξεις υποστηρίζουν τη χορήγηση 

ενδοφλέβιου μαγνησίου περισσότερο από τη χορήγηση 

ενδοφλέβιου β2-αγωνιστή ή αμινοφυλίνης 



ΛΟΙΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΛΟΙΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

 Όχι κατασταλτικά 
 Όχι φυσικοθεραπεία 
 Όχι αντιβιοτικά 
 Όχι βλεννολυτικά 
 Όχι αδρεναλίνη 
 Helium ?? 
 24 ώρες πριν την έξοδο αλλαγή των νεφελοποιούμενων σε MDI ή dry-powder 

εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά 
 Έλεγχος της τεχνικής των εισπνοών 
 Χορήγηση ροόμετρου 



Ro Ro θώρακοςθώρακος  

 CXR σε μη ανταποκρινόμενους στην αρχική θεραπεία, σε 

εναλλακτική διάγνωση (πνευμοθώρακας, πνευμονία) 





Αέρας 

Πνεύμονας 

Αυτόματος ΠνευμοθώρακαςΑυτόματος Πνευμοθώρακας  



Ομάδες κινδύνου (αυξημένη θνητότητα)Ομάδες κινδύνου (αυξημένη θνητότητα)  

 

 Ιστορικό διασωλήνωσης και νοσηλείας σε ΜΕΘ (αυξημένος κατά 19 

φορές κίνδυνος) 

 

 Νοσηλεία κατά τον τελευταίο χρόνο 

 

 Χρήση από του στόματος στεροειδών 

 

 Συχνή χρήση β2-διεγέρτη ταχείας δράσης 

 

 Ψυχιατρικό ιστορικό, χρήση κατασταλτικών 

 

 Μη συμμόρφωση στην αγωγή 


