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Διάγνωση του βρογχικού άσθματος 



• Το άσθμα είναι ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα 
παγκοσμίως, που εκτιμάται πως αφορά περισσότερους από 
300 εκατομμύρια ασθενείς 

• Η επίπτωσή του αυξάνεται σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στα 
παιδιά 

• Αποτελεί κύρια αιτία απουσίας από το σχολείο και την 
εργασία 

• Επισύρει υψηλό κόστος για τη φροντίδα του στα συστήματα 
υγείας-στις ανεπτυγμένες χώρες εκτιμάται πως αποτελεί 
το 1-2% του συνολικού κόστους για την υγεία 

Επιδημιολογία 



• Η διάγνωση βασίζεται: 

– Στο ιστορικό συμπτωμάτων συμβατών με το άσθμα  

 

– Στην παρουσία κυμαινόμενης στένωσης των αεραγωγών, από 
το τεστ αναστρεψιμότητας ή άλλες δοκιμασίες  

 

• Η τεκμηρίωση είναι πιο πιθανή πριν ξεκινήσει ο ασθενής 
θεραπεία 

 

• Το άσθμα χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών και 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα, αλλά αυτές οι παράμετροι δεν 
είναι απαραίτητες ή επαρκείς πολλές φορές για τη διάγνωση του 
άσθματος. 

 

 Διάγνωση 



Διάγνωση 

• Ιστορικό 

• Κλινική εξέταση 

• Σπιρομέτρηση (προ και 

μετά βρογχοδιαστολή) 

• Ιστορικό ατοπίας 

• Μη επεμβατικοί δείκτες 

φλεγμονής των 

αεραγωγών 



Παράγοντες κινδύνου 
για την εκδήλωση του άσθματος 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

Βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα 

Στένωση των  
αεραγωγών 

     Παράγοντες              
κινδύνου  

(για παροξύνσεις) 

Συμπτώματα 

Αλλεργιογόνα 
Ερεθιστικές 

ουσίες Παθογόνα 





Συμπτώματα άσθματος 

Τα συμπτώματα  
παρουσιάζουν διακύμανση 
στο χρόνο ως προς την 

εμφάνιση, τη συχνότητα και  
την ένταση με την οποία 

εκδηλώνονται 



• Αυξάνεται η πιθανότητα τα συμπτώματα να οφείλονται στο άσθμα όταν 
είναι: 
– Περισσότερα από ένα (συριγμός, δύσπνοια, βήχας, «βάρος στο στήθος») 
– Συχνά είναι χειρότερα τη νύκτα ή νωρίς το πρωί  
– Παρουσιάζουν διακύμανση στο χρόνο και ως προς την ένταση 
– Πυροδοτούνται από ιογενεις λοιμώξεις, την άσκηση, την έθεση σε 

αλλεργιογόνα, τις αλλαγές του καιρού, το γέλιο, ερεθίσματα όπως τα 
καυσαέρια, τον καπνό του τσιγάρου και τις έντονες μυρωδιές 
 

Είναι πολύ πιθανό να οφείλονται σε άσθμα όταν υπάρχει: 
– Μόνο βήχας χωρίς άλλα συμπτώματα 
– Χρόνια παραγωγή πτυέλων 
– Δύσπνοια που οδηγεί σε ζάλη, ήπιος πονοκέφαλος ή περιφερικές αιμωδίες 
– Θωρακικό άλγος 
– Δύσπνοια μετά από άσκηση με εισπνευστικό συριγμό (stridor) 

 

Συμπτώματα 



• Στους ασθενείς με άσθμα η κλινική εξέταση  

– Συχνά είναι φυσιολογική 

– Το συχνότερο εύρημα στην ακρόαση είναι ο συριγμός, 
ιδιαίτερα στη δυναμική εκπνοή 

• Προσοχή στη ΔΔ: 

– Λοιμώξεις του αναπνευστικού 

– ΧΑΠ 

– Δυσλειτουργία των ανώτερων αεραγωγών 

– Ενδοβρογχική στένωση  

– Ξένο σώμα 

• Ο συριγμός μπορεί να απουσιάζει στις σοβαρές 
παροξύνσεις του άσθματος (silent chest) 

Κλινική εξέταση-ΔΔ 



Σπιρομέτρηση 
Τεστ αναστρεψιμότητας στο άσθμα 

Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή 

Αύξηση FEV1 

>12%  

και 

>200 mL 

Εισπνοή 400 μg 
σαλβουταμόλης 
   (4 εισπνοές) 

Αρχική Τιμή FEV1  

Σημαντική 
αναστρεψιμότητα 



© Global Initiative for Asthma 

Time (seconds) 

Όγκος  

Note:  Each FEV1 represents the highest of 

three reproducible measurements 

Σπιρομέτρηση 
Τυπικό αποφρακτικό πρότυπο 
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(before BD) 
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• Τεκμηρίωση της στένωσης των αεραγωγών 
 
– Μειωμένος λόγος FEV1/FVC <0,75 (τουλάχιστον μια φορά, όταν ο FEV1 είναι 

μειωμένος) 
 

• Τεκμηρίωση μεγαλύτερης διακύμανσης στην πνευμονική 
λειτουργικότητα από αυτή που φυσιολογικά παρατηρείται 
 
– Όσο μεγαλύτερη η διακύμανση ή όσο περισσότερες φορές ανευρίσκεται τόσο 

πιθανότερη η διάγνωση του άσθματος 
– Μεγάλη ημερήσια διακύμανση σε διάστημα 1-2 εβδομάδων στη ροομέτρηση 

(καταγραφή της PEF 2 φορές/ημέρα 
– Σημαντική αύξηση του FEV1 ή του PEF μετά από θεραπεία 4 εβδομάδων 
– Αν ο αρχικός έλεγχος είναι αρνητικός επαναλάβατε όταν: 

• Ο ασθενής είναι συμπτωματικός ή δεν λαμβάνει βρογχοδιασταλτικά 
• Περαιτέρω έλεγχος (ειδικά σε παιδιά ≤5  ετών ή ηλικιωμένους)der diagnosis if 

symptoms and lung function are discordant 
Επί συχνών συμπτωμάτων αλλά με φυσιολογικό FEV1: καρδιακή νόσος? Κακή φυσική 

κατάσταση? 
Επί λίγων συμπτωμάτων αλλά με μειωμένο FEV1: φτωχή αντίληψη των συμπτωμάτων? 

Περιορισμός στις καθημερινές δραστηριότητες? 
 

 
 

Τεκμηρίωση της κυμαινόμενης στένωσης των 
αεραγωγών 



 

Ροομέτρηση 



 Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) 
 

Εύκολα στη χρήση, χαμηλού κόστους, φορητά 
 

Ποια η χρήση τους? 
 

– Διάγνωση του άσθματος 
 
• Βελτίωση ≥20% (ή 60L/min) 
• Ημερήσια διακύμανση >20% 

(Ιδανικά η σύγκριση πρέπει να γίνεται με την 
    καλύτερη τιμή αναφοράς του ασθενούς) 
– Παρακολούθηση 
– Αξιολόγηση νυκτερινών συμπτωμάτων 

 

Ροόμετρα 



Morning peak flow 
Night peak flow 
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Ημερήσια διακύμανση της PEFR  
 

Διακύμανση <20% Διακύμανση >20% 

                                    Maximum – Minimum  PEFR 

Variation PEFR = 

    Mean PEFR 



Καταγραφή της διακύμανσης της 
PEFR 





Επίπτωση νόσου μικρών αεραγωγών   



HRCT 

Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017 Mar, Vol-11(3): TE01-TE05  



Μικροί αεραγωγοί και άσθμα 

• Η αντίσταση των μικρών αεραγωγών αυξάνει 

ανάλογα με τη βαρύτητα του άσθματος 

Yanai M et al J Appl Physiol 1992;72:1016-23 



EBBx: endobronchial bx  

TBBx: transbronchial bx 

Kraft, AJRCCM 1996 

Το νυκτερινό άσθμα συσχετίζεται με έντονη φλεγμονή των 
μικρών αεραγωγών και αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις 
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*p<0.05 between the groups at 4pm  

**p<0.05 between the groups at 4am  

Kraft, AJRCCM 2001 
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Busacker  A et al. CHEST 2009 

Οι μικροί αεραγωγοί συμβάλλουν στον περιορισμό της 
ροής στο άσθμα 



Γιατί η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών 
στο άσθμα είναι σημαντική; 

• Η βαρύτητα της φλεγμονής στους μικρούς αεραγωγούς είναι ανάλογη της 

φλεγμονής στο υπόλοιπο βρογχικό δέντρο 

 

• Οι μικροί αεραγωγοί αποτελούν την κύρια ανατομική θέση στένωσης του 

βρογχικού δέντρου στο σοβαρό άσθμα και στο νυκτερινό άσθμα 

 

• Στους μικρούς αεραγωγούς παράγονται κυτταροκίνες οι οποίες πιθανά 

να επηρεάζουν και άλλες ανατομικές θέσεις των αεραγωγών 

 

• Λόγω της θέσης τους στο τραχειοβρογχικό δένδρο, η μελέτη τους 

παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τους μεγάλους και μεσαίου 

μεγέθους αεραγωγούς 

 



Η βρογχική πρόκληση στη διάγνωση του 
άσθματος 



Ο όρος υπεραντιδραστικότητα (BHR) αναφέρεται στην 
ευκολία και την ένταση με την οποία στενεύουν οι 

αεραγωγοί ως απάντηση σε ερεθίσματα φαρμακευτικά, 
χημικά, φυσικά ή μηχανικά.  

P P. Howarth, Symposium Berlin 1999 

Φυσιολογικός 
βρόγχος Άσθμα 



Busse et al CHEST 2010;138(2)(Suppl):4S–10S 

Μεταβλητές και σταθερές παράμετροι της ΒΥ 

 
Παράμετροι 

 

Σταθερές 
(Δομικές) 

Μεταβλητές 
(Φλεγμονή) 

 



Δοκιμασίες πρόκλησης 

Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα (BHR) εκτιμάται στο 
εργαστήριο από το βαθμό της στένωσης των αεραγωγών 

(μέσω της έκπτωσης της τιμής του FEV1) μετά την εισπνοή 
ενός βρογχοσυσπαστικού παράγοντα  

Joos, Curr Opin Pharmacol, 2003     

Όταν παρατηρείται πτώση του FEV1 μεταξύ 10-20% 
(ανάλογα με τη δοκιμασία πρόκλησης) συγκριτικά με την 
τιμή του στη βασική σπιρομέτρηση που πραγματοποιείται 
πριν την έναρξη των εισπνοών της βρογχοσυσπaστικής 
ουσίας, διακόπτεται η δοκιμασία και  υπολογίζεται η 
συγκέντρωση (PC) ή η δόση (PD) της ουσίας που την 
προκάλεσε  



Έμμεσες δοκιμασίες 
 πρόκλησης 
 
•Άσκηση 
•Μαννιτόλη  
•Αδενοσίνη 
•Ψυχρός αέρας 
•Υπέρτονα διαλύματα 
•Εθελούσιος ισοκαπνικός 
 υπεραερισμός (EVH)  

 
 

Εκτίμηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας 
(BHR)  

Άμεσες δοκιμασίες 
πρόκλησης 
 
• Μεταχολίνη 
• Ισταμίνη 



Romain Pauwels (1943-2005) 

 Ανέπτυξε τη θεωρία της άμεσης και έμμεσης βρογχικής  
υπεραντιδραστικότητας (1988) 

Διατύπωσε τη θεωρία, ότι  η έμμεση 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα είναι  
πιο ειδική και συσχετίζεται  καλύτερα 
 με τη βαρύτητα και την ενεργότητα  
του άσθματος (φλεγμονή) 



Σύγκριση των άμεσων και έμμεσων ερεθισμάτων στην 
πρόκληση βρογχόσπασμου  

Spicuzza L, Bonfiglio C, Polosa R. Trends Pharmacol Sci, 2003;24(8):409-13  



Σύγκριση των άμεσων και έμμεσων ερεθισμάτων στην 
πρόκληση βρογχόσπασμου  

Spicuzza L, Bonfiglio C, Polosa R. Trends Pharmacol Sci, 2003;24(8):409-13  



Πότε θα  ζητήσουμε μια δοκιμασία πρόκλησης; 
• Όταν θέλουμε να τεκμηριώσουμε τη διάγνωση του άσθματος 
  
• Όταν θέλουμε να τεκμηριώσουμε τη διάγνωση του άσθματος μετά 

από άσκηση, του επαγγελματικού άσθματος 
 

• Στη διερεύνηση του βήχα συνώνυμου άσθματος (cough variant 
asthma) 
 

• Για την εκτίμηση της απάντησης στη θεραπεία με αντιφλεγμονώδεις 
παράγοντες (π.χ. εισπνεόμενα κορτικοειδή) 
 

• Για την εκτίμηση του βαθμού της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας 
 

• Για την εκτίμηση των αθλητών υψηλών επιδόσεων  
 

• Για τη διάγνωση της βρογχοστένωσης σε δύτες SCUBA 
 

• Για τη διαφοροδιάγνωση του άσθματος από άλλες καταστάσεις 
χρόνιας βρογχοστένωσης 
 
 

Borges C et al, Sao Paulo Med J. 2011;129(4):243-9  



Απόλυτες αντενδείξεις για βρογχική πρόκληση 

• Σοβαρή στένωση των αεραγωγών (FEV1<50% προβλ. ή 1 lt) 
• Καρδιαγγειακό επεισόδιο ή ΑΕΕ το τελευταίο 3μηνο 
• Αρρύθμιστη υπέρταση 
• Συστολική πίεση >200 mmHg ή διαστολική >100 mmHg 
• Ανεύρυσμα αορτής 

 

Σχετικές αντενδείξεις 
 

• Μέτρια στένωση των αεραγωγών (FEV1<60% προβλ. ή 1.5 lt) 
• Δυσχερής συνεργασία στην πραγματοποίηση της σπιρομέτρησης 
• Εγκυμοσύνη-θηλασμός 
• Χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων (π.χ για μυασθένεια gravis) 
• Επιληψία υπό αγωγή  

 
 
 Borges C et al, Sao Paulo Med J. 2011;129(4):243-9  



PC20 1,03 mg/ml 



Βρογχική Υπεραπαντητικότητα:  
dose-response curve and PC20 
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Pre-test probability 

   PC20 (mg/ml)         Interpretation 

 

      >16               Normal BHR 

     4-16        Borderline BHR 

      1-4  Mild BHR 

      <1  Moderate to  

  severe BHR 

Popa et al,AJRCCM 2001;163:292-3 

Βρογχική Υπεραπαντητικότητα:  
dose-response curve and PC20 



• Θετική δοκιμασία Mch σε: 
 

• Ασθενείς με ατοπία, χωρίς συμπτώματα 
 

• Ασθενείς με ρινίτιδα (αλλεργική και μη) 
 

• Σε 4-5% του γενικού πληθυσμού, επί απουσίας 
συμπτωμάτων 
 

• Σε ασθενείς με βρογχεκτασίες 
 

• Σε ασθενείς με ΧΑΠ 
 

• Σε υγιείς καπνιστές 

 
 
 
 



Ευαισθησία/Ειδικότητα 

• PC20 > 16 mg/ml αποκλείει το άσθμα με σχετική 
βεβαιότητα 

•  PC20 = 8 mg/ml, NPV: 100% 
•  PC20 < 8 mg/ml, PPV: <50% σε τυχαίο δείγμα 

πληθυσμού 
•  PC20 < 1 mg/ml, ειδικότητα και PPV 100% 

 
• Επίσης, όσο υψηλότερη η πιθανότητα της  διάγνωσης του 

άσθματος από το ιστορικό και την κλινική εικόνα πριν το 
τεστ, τόσο υψηλότερη η PPV.                                                       
 
 
 
 

 
Cockcroft,  Chest, 2010; 138(2)(Suppl):18S–24S 



ΟΣΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η PC20 ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ Η PPV  
 

Cockroft D. et al JACI 1992 



  Προϋποθέσεις για αποφυγή λαθών 
 

 
•Να υπάρχουν κλινικά συμπτώματα (ένα αρνητικό τεστ 
μεταχολίνης δεν αποκλείει το εποχικό άσθμα)  
 

•Σωστή χρονική απόσταση από τα φάρμακα που 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
 

•Σωστή χρονική απόσταση από την έκθεση σε 
ερεθιστικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το 
αποτέλεσμα 
 

•Εισπνοή ισταμίνης/μεταχολίνης χωρίς βαθειές εισπνοές 

Cockcroft,  Chest, 2010; 138(2)(Suppl):18S–24S 



Παράγοντες που αυξάνουν τη ΒΥ 

Παράγοντας Διάρκεια δράσης 

Έκθεση σε περιβαλλοντικά 
αλλεργιογόνα 

1 – 3 εβδομάδες 

Ερεθιστικές ουσίες στον 
επαγγελματικό χώρο 

μήνες 

Αναπνευστικές λοιμώξεις 3 – 6 εβδομάδες 

Εισπνεόμενοι ρύποι 1 εβδομάδα 

Καπνός τσιγάρου άγνωστο 

Χημικές ερεθιστικές ουσίες Ημέρες έως μήνες 

ATS statement, Am J Respir Crit Care Med, 2000, 161, 309 



Διάγνωση 
 Μη ειδικές για το άσθμα  

 Υψηλή αρνητική 
προγνωστική αξία 

 
Παρακολούθηση 

 Προοδευτική βελτίωση 
με τα εισπνεόμενα 

στεροειδή 

Διάγνωση 
 Ειδικές για το άσθμα 

 Λιγότερο ευαίσθητες από τις 
άμεσες προκλήσεις 

 Η θετική έμμεση δοκιμασία 
υποδεικνύει τους ασθενείς 
που θα ανταποκριθούν στη 

θεραπεία με ICS 
Παρακολούθηση 

 Άμεση βελτίωση με την 
αντιφλεγμονώδη αγωγή  
(ημέρες έως εβδομάδες)-

Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των ICS 

Άμεσες προκλήσεις           Έμμεσες προκλήσεις  

Άμεσες vs έμμεσες 
δοκιμασίες πρόκλησης 



Εκτίμηση της ατοπίας 

Ιστορικό 

Βοηθά στην αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 

Skin prick tests 

Συμβάλουν στη διάγνωση του άσθματος 

Specific serum IgE (RAST) 

Δεν υπερέχουν των δερματικών τεστ, ακριβή 
εξέταση 

Total IgE 

Καμία αξία ως διαγνωστικό τεστ για την τεκμηρίωση 
της ατοπίας 

 



Αλλεργία (+) 

 Η ύπαρξη αλλεργιών δεν αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης 
του άσθματος   
 

 Η ύπαρξη αλλεργιών αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης 
άσθματος σε ασθενείς με αναπνευστικά συμπτώματα και μπορεί 
να βοηθήσει  στην αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 
εξατομικευμένα. 
 

 Ένα θετικό τεστ δεν υποδηλώνει απαραίτητα αλλεργία, διότι 
κάποιοι άνθρωποι έχουν ειδικά αντισώματα χωρίς 
συμπτώματα.test does not necessarily means allergy because 
some people have specific antibodies without symptoms 



Cough variant asthma (CVA) 
Βήχας ισοδύναμος άσθματος  

 Ο χρόνιος βήχας είναι το κύριο ή το μοναδικό σύμπτωμα 
 

 Συνηθέστερος στα παιδιά 
 

 Άνδρες:γυναίκες 1:1   όλες οι ηλικίες 
 

 Βήχας ξηρός, εντονότερος τη νύκτα 



CVA 

 Φυσική εξέταση, πνευμονική λειτουργία: κφ 
 
 ΒΥ: θετική 

 
 Εμπειρική θεραπεία αν δεν υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ΒΥ 
 

 Η τεκμηρίωση τίθεται όταν ο βήχας 
υποχωρεί με την αγωγή του άσθματος 
 

 Δ/Δ ηωσινοφιλική βρογχίτιδα 



Βιοδείκτες 
Υπόθεση:  Η φλεγμονή των αεραγωγών ευθύνεται για τις κλινικές 

εκδηλώσεις του άσθματος 

Έτσι λοιπόν… η εκτίμηση των δεικτών 
φλεγμονής φαίνεται χρήσιμη για τη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση του άσθματος 

      Συμπτώματα 

Πνευμονική 
λειτουργικότη
τα 

   Παροξύνσεις 



Χρήση των βιολογικών δεικτών στην κλινική 
πράξη  

 Διάγνωση και την επιλογή της αρχικής θεραπείας 

 

 Προσπάθεια ελέγχου του άσθματος 

 

 Πρόβλεψη και πρόληψη μελλοντικής απώλειας ελέγχου και  

   εμφάνισης  παρόξυνσης 

 

 Θεραπευτικοί στόχοι 



Γιατί χρειαζόμαστε βιολογικούς δείκτες στο άσθμα;  

Haldar P et al AJRCCM 2008 



Υλικά μέτρησης βιολογικών δεικτών  

Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008 

Υλικά μέτρησης βιολογικών δεικτών  



Προκλητά πτύελα 
• Σε υγιείς μη καπνιστές αυξημένα ηωσινόφιλα 

στα προκλητά πτύελα 0.4% (with 90th 
percentile 1.1%). Ποσοστό >3% θεωρείται 
παθολογικό.1 

 

• Το εύρος των ηωσινόφιλων στα πτύελα 
κυμαίνονται από 0-90 % στο άσθμα. 1  

 
• Περίπου 70% των ασθματικών ασθενών 

χωρίς αγωγή με ICS 2 και 40- 50% από 
αυτούς που λαμβάνουν  ICS3,4  με 
συμπτώματα έχουν ηωσινόφιλα στα πτύελα.  
 
 

 
                 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 



Προκλητά πτύελα 
Πληροφορίες που παίρνουμε από τα πτύελα.. 



Φαινότυποι άσθματος  με βάση τους κυτταρικούς 
πληθυσμούς σε προκλητά πτύελα  

Simpson J et al Respirology 2006 

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα >61% 
Ηωσινοφιλικός φαινότυπος: Ηωσινόφιλα >1% (ή 2-3%) 
Μικτός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα>61% και Ηωσινόφιλα >1%  
Μη κοκιοκυτταρικός φαινότυπος: φυσιολογικά επίπεδα ουδετεροφίλων και Ηωσινοφίλων.   



Τα ηωσινόφιλα των πτυέλων σαν δείκτης διάγνωσης 
ήπιου ή μέτριου άσθματος σε ασθενείς  με 

φυσιολογικό λειτουργικό έλεγχο 

Hunter C et al Chest 2002 



Ηωσινοφιλία πτυέλων και βαρύτητα 
άσθματος 

Louis R, AJRCCM 2000 



 

Ο βαθμός της ηωσινοφιλίας αποτελεί δείκτη βαρύτητας του άσθματος, 
ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση με τη βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα 
 

 

Cowley HC, Chung KF, Lancet 2000; 356:2144–2148 

Crimi E, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:4-9 

Rosi E et al. JACI 1999;103:232-237. 

 

Crimi E, et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:4-9 



Τα ηωσινόφιλα στα προκλητά πτύελα μπορούν 
να προβλέψουν την απώλεια ελέγχου του 

άσθματος 

Giannini D et al Clin Exp Allergy 2000 



Dima et al. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2010:5 287–296 

Smoking 

asthmatics 
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Kharitonov SA, Lancet 1994 

FeNO και Άσθμα 

• Εκπνευστική ροή ≥50 mL/sec 
• Αντίσταση 5-20 cm H2O 
• Single breath 



FeNΟ για τη διάγνωση του άσθματος 

Kostikas K. et al Chest 2008 

FeNO≥19 ppb  specificity=85.2%, sensitivity =52.4% AUC: 0.723 

FeNO > 25 ppb > 90% specificity  for the diagnosis of asthma in both smokers and nonsmokers 



Σχέση του FeNO  με τα ηωσινόφιλα 
των πτυέλων 

Berry M. A. et al Clin Exp Allergy 2005 

R2=0.26 (p<0.001) 



Η τιμή του FeNO μπορεί να προβλέψει το ποσοστό των Εο στα 
προκλητά πτύελα 

A: sensitivity 65%, specificity 79% 

41 ppb  

Schleich F.N.  et al Thorax 2010  

Τιμές FeNO>41ppb προβλέπει την παρουσία Εο >3% στα προκλητά 
πτύελα με ευαισθησία 65% και ειδικότητα 79% 



Συσχετίσεις του FeNO  
με κλινικές παραμέτρους 

Covar R et al J Pediatr 2003

Συσχετίσεις του FeNO  με κλινικές παραμέτρους 



Το FeNO προβλέπει την ανταπόκριση στα 
εισπνεόμενα στεροειδή 

Smith A et al AJRCCM 2005 

Χορήγηση ICS σε ασθενείς με FeNO >47ppb: 



Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του 
άσθματος  

Μείωση του FeNO κατά 40% → βελτίωση 
του ελέγχου του άσθματος (NPV 79%) 
 
Αύξηση του FeNO 30% →απώλεια του 
ελέγχου του άσθματος (NPV 82%) 

Michils Α et al , ERJ 2008  

Τιμή FeNO >45 ppb σχετιζόταν με κακό έλεγχο του άσθματος (NPV 
88%) 

Η ικανότητα του FeNO να προβλέψει τις μεταβολές στον έλεγχο του 
άσθματος χάνεται όταν οι ασθενείς λαμβάνουν υψηλές δόσεις ICS 



Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του 
άσθματος σε ασθματικούς καπνιστές  

Μείωση του FeNO >20% → βελτίωση του 
ελέγχου του άσθματος (NPV 72%),  
 
Αύξηση του FeNO <30% δεν σχετιζόταν 
με απώλεια του ελέγχου (NPV 84%) 

Michils Α et al , ERJ 2009  



Το FeNO μπορεί να προβλέψει την 
εμφάνιση μιας μελλοντικής παρόξυνσης 

  

 

Harkins M et al J Asthma 2004 



Παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρήσεις του eΝΟ 



• Διάγνωση του άσθματος 

– Το FENO δεν βοηθά στην τεκμηρίωση ή τον αποκλεισμό του άσθματος 

 

• Εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου 

– Η αυξημένη τιμή FENO σε αλλεργικούς ασθενείς αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου για παρόξυνση 

                                                                              Zeiger JACI 2011  

• Όχι επαναληπτικές μετρήσεις 

– Η μέτρηση του FENO σε μια χρονική στιγμή μόνο θα πρέπει να ερμηνεύεται 
με προσοχή  

• Θεραπεία συντήρησης 

– Λόγω έλλειψης μακροπρόθεσμων μελετών ασφάλειας το FENO δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την απόφαση μη χορήγησης ICS σε ασθενείς με 
διαγνωσμένο ή πιθανό άσθμα.  

– Οι GINA συστήνουν θεραπεία με χαμηλή δόση ICS στους περισσότερους 
ασθενείς με άσθμα, ακόμη και σ’εκείνους με λίγα συμπτώματα με στόχο τη 
μείωση του κινδύνου σοβαρής παρόξυνσης. 

GINA 2017 – FeNO  

What’s new in GINA 2017? 



Respiratory Research, Charlottesville, VA, USA 
Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Germany 

Συλλογή EBC: συσκευές 



Advantages 
• Non-invasive 
• All patients 
• Quantifiable 
• Repeatable 
• Comparison with normal 

Disadvantages 
• Samples large airways? 
• Some mediators 
unmeasurable 
• Low concentrations 
• Poor reproducibility for some 
• Condensate not “on-line” 

EXHALED BREATH CONDENSATE 

Kjell Alving (2006) 



Διακυμάνσεις στις μετρήσεις 

Czebe K et al, Respir Med 2008;102:720-725 



Hunt JF, Am J Respir Crit Care Med 2000 

pH στο EBC: Άσθμα - Παρόξυνση 
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Kostikas K, Am J Respir Crit Care Med 2002 

pH στο EBC 



FeNO και EBC pH για την αναγνώριση του 
ελέγχου του άσθματος 

Kostikas K et al Resp Med 2010 



• Πώς? 

– Η βαρύτητα του άσθματος εκτιμάται αναδρομικά ανάλογα με το 
επίπεδο θεραπείας που λαμβάνει ο ασθενής ώστε να μην έχει 
συμπτώματα και παροξύνσεις 

• Πότε? 

– Αξιολογήστε τη βαρύτητα του άσθματον ενόσω ο ασθενής λαμβάνει 
θεραπεία συντήρησης για αρκετούς μήνες 

– Η βαρύτητα δεν είναι μια δυναμική κατάσταση–μπορεί να αλλάζει με 
την πάροδο του χρόνου ή όσο αλλάζει η αγωγή  

 

Αξιολόγηση της βαρύτητας του άσθματος 

Ταξινόμηση  
Ήπιο άσθμα: καλός έλεγχος με τα βήματα θεραπείας  1 ή 2 (SABA 
κατ’επίκλησιν ή χαμηλή δόση ICS) 
Μέτριο άσθμα: καλός έλεγχος με το βήμα θεραπείας 3 (χαμηλή δόση 
ICS/LABA) 
Σοβαρό άσθμα: καλός έλεγχος με τα βήματα θεραπείας 4/5 (μέτρια ή 
υψηλή δόση ICS/LABA ± add-on), ή παραμένει χωρίς έλεγχοάρά τη 
θεραπεία αυτή 

GINA 2017 



Βρογχικό άσθμα: ερεθίσματα και φυσική εξέλιξη της νόσου 
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Παράγοντες κινδύνου για παρόξυνση 

Αυξημένη τιμή FENO  σε ασθενείς με αλλεργικό βρογχικό άσθμα 



 

Διαφορική διάγνωση 
Γενικευμένος συριγμός 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια 

Αποφρακτική Βρογχιολίτιδα 
Κυστική Ίνωση (& PCD) 

Βρογχεκτασίες 
Σύνδρομο Churg-Strauss 

Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση 
Χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία 

 
Εντοπισμένος συριγμός 

Ca λάρυγγα - μεγάλων αεραγωγών 
Ξένο σώμα 

Πάρεση φωνητικών χορδών 
Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών 

Συγγενείς δυσπλασίες με στένωση μεγάλων αεραγωγών 



Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών 



Διαφορική διάγνωση: Άσθμα vs ΧΑΠ 

ΧΑΠ 

•  Onset in mid-life 

•  Symptoms slowly   
 progressive 

•  Long smoking history 

 

 

 
  

AΣΘΜΑ 

• Onset early in life (often 
childhood) 

• Symptoms vary from day to day 

• Symptoms worse at night/early 
morning 

• Allergy, rhinitis, and/or eczema 
also  present 

• Family history of asthma 



Διαφορική διάγνωση: Άσθμα vs ΧΑΠ 

Ancillary test Asthma COPD 

Reversibility to 
bronchodilator and/or 
glucocorticosteroids 

Usually present Usually absent 

Lung volumes 
Residual volume, total lung 
capacity 
Diffusing capacity 

Usually normal or, if 
increased, reversible 
Normal 

Usually irreversibly 
increased 
Decreased 

Airway 
hyperresponsiveness 

Increased 
Might be increased but 
usually not measurable due 
to airflow limitation 

Allergy tests Often positive Often negative 

Imaging of the chest Usually normal 
Usually abnormal in 
advanced stages 

Sputum Eosinophilia Neutrophilia 

Exhaled nitric oxide Increased Usually normal 



 

Lafond C et al, ERJ 2007 

ΣΑΥ & άσθμα 



 

ΓΟΠ & άσθμα 

Saglani S et al,  ERJ 2006 











© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 2-4 (1/5) 

Πώς θα διαχωρίσουμε το σοβαρό από το μη 
ελεγχόμενο άσθμα  

Watch patient using their  

inhaler. Discuss adherence  

and barriers to use 

Remove potential  

risk factors. Assess and  

manage comorbidities 

Consider treatment  

step-up 

Refer to a specialist or  

severe asthma clinic 

Compare inhaler technique with a device-
specific checklist, and correct errors;  
recheck frequently. Have an empathic 
discussion about barriers to adherence. 



© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 2-4 (2/5) 

Watch patient using their  

inhaler. Discuss adherence  

and barriers to use 

Confirm the diagnosis  

of asthma 

Refer to a specialist or  

severe asthma clinic 

Compare inhaler technique with a device-
specific checklist, and correct errors;  
recheck frequently. Have an empathic 
discussion about barriers to adherence. 

If lung function normal during symptoms, 
consider halving ICS dose and repeating  
lung function after 2–3 weeks. 

Πώς θα διαχωρίσουμε το σοβαρό από το μη 
ελεγχόμενο άσθμα  



© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 2-4 (3/5) 

Watch patient using their  

inhaler. Discuss adherence  

and barriers to use 

Confirm the diagnosis  

of asthma 

Remove potential  

risk factors. Assess and  

manage comorbidities 

Compare inhaler technique with a device-
specific checklist, and correct errors;  
recheck frequently. Have an empathic 
discussion about barriers to adherence. 

If lung function normal during symptoms, 
consider halving ICS dose and repeating  
lung function after 2–3 weeks. 

Check for risk factors or inducers such as 
smoking, beta-blockers,  NSAIDs, allergen 
exposure. Check for comorbidities such as 
rhinitis, obesity, GERD, depression/anxiety. 
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Watch patient using their  

inhaler. Discuss adherence  

and barriers to use 

Confirm the diagnosis  

of asthma 

Remove potential  

risk factors. Assess and  

manage comorbidities 

Consider treatment  

step-up 

Compare inhaler technique with a device-
specific checklist, and correct errors;  
recheck frequently. Have an empathic 
discussion about barriers to adherence. 

If lung function normal during symptoms, 
consider halving ICS dose and repeating  
lung function after 2–3 weeks. 

Check for risk factors or inducers such as 
smoking, beta-blockers,  NSAIDs, allergen 
exposure. Check for comorbidities such as 
rhinitis, obesity, GERD, depression/anxiety. 

Consider step up to next treatment level.  
Use shared decision-making, and balance 
potential benefits and risks. 



© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 2-4 (5/5) 

Watch patient using their  

inhaler. Discuss adherence  

and barriers to use 

Confirm the diagnosis  

of asthma 

Remove potential  

risk factors. Assess and  

manage comorbidities 

Consider treatment  

step-up 

Refer to a specialist or  

severe asthma clinic 

Compare inhaler technique with a device-
specific checklist, and correct errors;  
recheck frequently. Have an empathic 
discussion about barriers to adherence. 

If lung function normal during symptoms, 
consider halving ICS dose and repeating  
lung function after 2–3 weeks. 

Check for risk factors or inducers such as 
smoking, beta-blockers,  NSAIDs, allergen 
exposure. Check for comorbidities such as 
rhinitis, obesity, GERD, depression/anxiety. 

Consider step up to next treatment level.  
Use shared decision-making, and balance 
potential benefits and risks. 

If asthma still uncontrolled after 3–6 months  
on Step 4 treatment, refer for expert advice. 
Refer earlier if asthma symptoms severe,  
or doubts about diagnosis. 



Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό άσθμα 
ERS/ATS 

F. Chung et al, ERJ 2014 



F. Chung et al, ERJ 2014 

Ορισμός του σοβαρού άσθματος 

Εφόσον έχουμε επιβεβαίωση της διάγνωσης του άσθματος και 
έχουμε κάνει τον έλεγχο για συνοδά νοσήματα το σοβαρό 
άσθμα ορίζεται ως εκείνο  
 
 που χρειάζεται θεραπεία με υψηλή δόση εισπνεόμενων 

κορτικοστεροειδών μαζί με ένα δεύτερο φάρμακο ελέγχου 
και/ή συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών ώστε να μη 
χαθεί ο έλεγχος,  
 

ή εκείνο   
 
  που ενώ λαμβάνει την βέλτιστη αγωγή παραμένει μη 

ελεγχόμενο 



FChung et al, ERJ 2014. 

Ορισμός του σοβαρού άσθματος 



Εκτίμηση του σοβαρού άσθματος 

F. Chung et al, ERJ 2014. 



    Συνοψίζοντας… 



© Global Initiative for Asthma 

Patient with  

respiratory symptoms 

Are the symptoms typical of asthma? 

Detailed history/examination  

for asthma 

History/examination supports  

asthma diagnosis? 

Perform spirometry/PEF  

with reversibility test 

Results support asthma diagnosis? 

Treat for ASTHMA 

YES 

YES 

YES 

© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 1-1 (1/4) 

Διαγνωστικός αλγόριθμος άσθματος 



© Global Initiative for Asthma 

Patient with  

respiratory symptoms 

Are the symptoms typical of asthma? 

Detailed history/examination  

for asthma 

History/examination supports  

asthma diagnosis? 

Perform spirometry/PEF  

with reversibility test 

Results support asthma diagnosis? 

Further history and tests for  

alternative diagnoses 

Alternative diagnosis confirmed? 

Treat for alternative diagnosis Treat for ASTHMA 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 1-1 (2/4) 



© Global Initiative for Asthma 

Patient with  

respiratory symptoms 

Are the symptoms typical of asthma? 

Detailed history/examination  

for asthma 

History/examination supports  

asthma diagnosis? 

Perform spirometry/PEF  

with reversibility test 

Results support asthma diagnosis? 

Repeat on another  

occasion or arrange  

other tests 

Confirms asthma diagnosis? 

Consider trial of treatment for  

most likely diagnosis, or refer  

for further investigations 

Further history and tests for  

alternative diagnoses 

Alternative diagnosis confirmed? 

Treat for alternative diagnosis Treat for ASTHMA 

YES 

YES 

YES NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

NO 

© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 1-1 (3/4) 



© Global Initiative for Asthma 

Patient with  

respiratory symptoms 

Are the symptoms typical of asthma? 

Detailed history/examination  

for asthma 

History/examination supports  

asthma diagnosis? 

Perform spirometry/PEF  

with reversibility test 

Results support asthma diagnosis? 

Empiric treatment with  

ICS and prn SABA 

Review response 

Diagnostic testing  

within 1-3 months 

Repeat on another  

occasion or arrange  

other tests 

Confirms asthma diagnosis? 

Consider trial of treatment for  

most likely diagnosis, or refer  

for further investigations 

Further history and tests for  

alternative diagnoses 

Alternative diagnosis confirmed? 

Treat for alternative diagnosis Treat for ASTHMA 

Clinical urgency, and 

other diagnoses unlikely 

YES 

YES 

YES NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

NO 

© Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 1-1 (4/4) 



Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος με πολλούς 
φαινότυπους 

 Φαινότυποι άσθματος με πρώιμη έναρξη 

Wenzel SE, Lancet 2006 

Ηωσινοφιλικό με ανταπόκριση  
στα στεροειδή 

Αλλεργικό 

Άαθμα μετά από άσκηση 

Σταθερή απόφραξη  
των αεραγωγών 

Σοβαρό 

Με πολλές παροξύνσεις 



Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος με πολλούς 
φαινότυπους  

Φαινότυποι άσθματος με όψιμη έναρξη 

Wenzel SE, Lancet 2006 

Αλλεργικό 

Σοβαρό 

Μη αλλεργικό 

Ηωσινοφιλικό με ανταπόκριση  
στα στεροειδή 

Επαγγελματικό 

PMA 

Ευαισθησία στην ασπιρίνη 



Love is… 
 

 in the air 
 breathtaking 
 inflammatory 
 hyperreactive 

 variable 
 more common at night 

 more common in boys and 
women  

 reversible… 
 …but it sometimes can be 

deadly 

         Asthma Is Like Love… 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


