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Επιδημιολογικά στοιχεία 

• 300.000.000 ασθενείς με άσθμα παγκοσμίως 
• +100.000.000 ασθενείς έως το 2025 
• 15 million Disability Adjusted Life Years 
• 250.000 θάνατοι από άσθμα / έτος 

 
• 2-20% των εισαγωγών στις ΜΕΘ: για άσθμα 
• 1/3 χρειάζονται μηχανικό αερισμό-διασωλήνωση 
• Θνητότητα: 10-20% 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 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% 

GINA  



ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
 

Ανταπόκριση που διαρκεί 
για >60 λεπτά 

Φυσική εξέταση: κ.φ 
PEF: > 70%, SaO2: >90% 

Χωρίς δυσφορία 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ* 
 

 ήπια έως μέτρια συμπτώματα 
PEF: < 60% 

Κορεσμός που δεν βελτιώνεται 
Ασθενής υψηλού κινδύνου 

 
 

ΦΤΩΧΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ* 

σοβαρά συμπτώματα, σύγχυση 
ή υπνηλία 
PEF: < 30% 

PaO2  < 60 mmHg 
PaCO2   > 45 mmHg 

Ασθενής υψηλού κινδύνου 
  

 

ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

Συνέχιση αγωγής με β2-
διεγέρτες 

Σκέψου από του 
στόματος κορτικοειδή 
Εκπαίδευση ασθενούς** 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

β2-διεγέρτες και αντιχολινεργικά 
Κορτικοστεροειδή 
μαγνήσιο ενδοφλέβια 
Οξυγονοθεραπεία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘ 
 

Οξυγονοθεραπεία 
2-διεγέρτες και αντιχολινεργικά 

Κορτικοστεροειδή 
Σκέψου β-διεγέρτες ενδοφλέβια  

Σκέψου ενδοφλέβια 
αμινοφυλλίνη 

Πιθανή διασωλήνωση 

Μετά από την αρχική αντιμετώπιση στα ΤΕΠ 

GINA  

Η απόφαση της διασωλήνωσης βασίζεται κυρίως στο κλινικό κριτήριο 



Slight 

 

Moderate 
 

    Acute severe asthma 

            course  

Severe 

 Normo 
ventilation 

 

Hyper 

 ventilation 

 

Hypoventilation 

Exhaustion 

 

the cross-road of death? 

40mmHg 

75mmHg 



Expiratory narrowing of  the  
glottic apperture 

Reduced lung recoil 

Contraction of  inspiratory  
muscles during expiration 

Obstructed airways 

Η οδηγός πίεση για  
εκπνευστική ροή μειώνεται 

Μηχανισμός υπερδιάτασης 
Αύξηση αντίστασης  

στην εκπνευστική ροή 



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗ 



PEEPi 

600 ml 

600 ml 



Healthy Hyperinflation 



Το αυξημένο φορτίο προκαλεί  
διαφραγματική κόπωση 

Laghi F et al J Appl Physiol 1995; 500:193-204 



Imbalance Load / Neuromuscular Capacity 

Vassilakopoulos T et al Eur Respir J 1996;9:2383-2400 

Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια 



Mountain R and Sahn S AM REV RESPIR DIS 1988; 138:535-539 

PaCO2>50mmHg Resolution of hypercapnia 

Ασθματική κρίση και υπερκαπνία 

Ασθενείς με ασθματική κρίση που δεν διασωληνώθηκαν 



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
— Καρδιακή ανακοπή 
— Αναπνευστικό arrest 
— Διαταραχές στο επίπεδο επικοινωνίας 
(λήθαργος ή σύγχυση)  
— Προοδευτική κόπωση  
— Σιωπηλός θώρακας (Silent chest) 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
— Σοβαρή υποξαιμία παρά τη μέγιστη 
χορήγηση οξυγόνου 
— Αποτυχία αναστροφής της 
αναπνευστικής οξέωσης παρά την εντατική 
θεραπεία 
— pH:7.2, PaCO2 αυξάνει >5 mm Hg/h ή > 
55 to 70 mmHg, ή PaO2 <60 mm Hg 

Ανθεκτική Υποξαιμία: σπάνιο αίτιο 
διασωλήνωσης στο άσθμα 
 
Υπερκαπνία: από μόνη της δεν 
αποτελεί ένδειξη διασωλήνωσης 

Η απόφαση της διασωλήνωσης βασίζεται κυρίως στο κλινικό κριτήριο 

Ενδείξεις διασωλήνωσης 

Brenner Β Proc Am Thorac Soc Vol 6. pp 371–379, 2009 



129.647 εισαγωγές σε 128 ΜΕΘ – UK 
2152 (1.7%) για κρίση βρογχικού άσθματος 
 
 

Mortality increases 
markedly in 
patients who have 
received CPR within 
the 24 hours before 
admission 

Θνητότητα: 7% 



NIMV στο status asthmaticus 



Meduri G et al CHEST 1996; 110:767-74 

NIV σε υπερκαπνική αναπν ανεπάρκεια-ασθματική κρίση  

Παραμονή υπερκαπνίας 
Μετά 2 ώρες φαρμακευτικής  
αγωγής 

Αποτυχία ΝΙV: 2 patients 

BiPAP 15/5 cmH20 
7ml/kg exhaled volume 



Effects of Non Invasive Mechanical 
Ventilation 

Έναρξη NIMV Διακοπή 
 NIMV 

Soroksky A et al CHEST 2003; 123:1018–1025 
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Αποτυχία ΝΙMV: 1  



Διασωλήνωση και 
Μηχανικός αερισμός στο status 

asthmaticus 



Intubation 
•Η διασωλήνωση πρέπει να επιτελείτε από τον πλέον έμπειρο ιατρό στην 
εξασφάλιση του αεραγωγού. 
 
•Στοματοφαρυγγική διασωλήνωση με χρήση μεγάλου εύρους 
τραχειοσωλήνα: 8mm ID για γυναίκες, 9mm ID για άνδρες  
(απομάκρυνση εκκρίσεων-βλέννας, μικρότερες αντιστάσεις) 
 
•Διασωλήνωση: ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία με παράλυση των μυών 
(rapid sequence of sedation and muscle paralysis) 
Φάρμακα:  
Εισαγωγή στην αναισθησία: Ketamine (1.0 to 1.5 mg/kg) , Propofol (2 
mg/kg) , Midazolam 
Μυοχάλαση: succinylcholine 1.0 to 1.5 mg/kg, vecuronium 
 
•Προσοχή στον αερισμό με αεροθάλαμο: μπορεί να επιδεινώσει την 
υπερδιάταση και να προκαλέσει υπόταση-σοκ έως και ανακοπή 
 

•Υπόταση με την διασωλήνωση : συχνή 
 - κατασταλτικά φάρμακα 
 - υπογκαιμία 
 - υπερδιάταση 
 - πνευμοθώρακας 



Initial Ventilator Setting 
Darioli and Perret 1984  

“controlled hypoventilation” ή “permissive hypercapnia” 

Στόχος: μείωση υπερδιάτασης 
Pplateau<30cmH2O και ↓PEEPi (ιδανικά <5cmH2O) 



Inhomogeneity and inspired volume 



Tuxen DV, Lane S Am Rev Respir Dis 1987; 136:872–879 

Mechanical Ventilation in asthma 



Mechanical Ventilation in 
asthma 

Tuxen DV, Lane S Am Rev Respir Dis 1987; 136:872–879 



Leatherman J et al Crit Care Med 2004; 32:1542–1545 
Oddo M et al Intensive Care Med (2006) 32:501–510 
 



Tuxen D AM REV RESPIR DIS 1989; 140:5-9 

PEEP effect 



Caramez M et alCrit Care Med. 2005; 33(7): 1519–1528 

PEEP effect 
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Dynamic hyperinflation 

Over-distension 



Ppeak 
Pplateau 

PEEPi 

End expiratory occlusion 

Assessment of mechanics 

Static PEEP Pplat 



PEEP 

Ppeak 

Pplat 

resistance 
flow 

compliance 
tidal volume 

No active breathing 
Treats lung as single unit 

end-inspiratory 
alveolar pressure 

compliance 
resistance 
volume 
flow 
PEEP 

Rrs = (Ppeak-Pplateau)/V’ 

C = 
Pplat - PEEP 

tidal volume 



Measurement of Dynamic Hyperinflation 

if the exhaled volume is less 
than 20 mL/kg, the patient’s risk 
of  barotrauma is low 





PEEPi may not reflect dynamic 
hyperinflation 

Leatherman Critical Care Medicine. 24(3):541-546 



When PEEPi is present during 
CMV 

• Reduce f 
• Reduce VT 

• Increase inspiratory 
flow to prolong TE 

 

• Hemodynamic 
compromise 
– Decreases venous return 

and thus preload of both 
ventricles.  

– Increases pulmonary 
vascular resistance, and 
thus afterload of the right 
ventricle.  
 

• Overdistension with 
risk of barotrauma 



Προτιμάμε την υπερκαπνία από την υπερδιάταση 
— Αντένδειξη: αυξημένη ενδοκράνια πίεση 
— Αποδεκτά όρια υπερκαπνίας και οξέωσης ?  
 pH έως 7.15  και PaCO2  μέχρι 80mmHg. 
. 
Καταστολή μετά την διασωλήνωση:  
 Propofol, βενζοδιαζεπίνες (μιδαζολάμη),  
 Μυοχάλαση (cis-atracurium) bolus έγχυση ή συνεχή iv έγχυση (όταν δεν μπορούμε 
 να έχουμε ασφαλή αερισμό μόνο με κατασταλτικά φάρμακα). 
  
Συχνή παρακολούθηση των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού: 
ο βρογχόσπασμος μπορεί να αλλάζει με την ώρα και να χρειάζονται συχνά τροποποιήσεις στον 
αναπνευστήρα.  
 
Ο μηχανικός αερισμός μόνο σταθεροποιεί τον ασθενή-δεν τον θεραπεύει. 
Θεραπεία άσθματος: 
 βρογχοδιασταλτικά 
 iv κορτικοστεροειδή 
 iv μαγνήσιο   
 iv β-διεγέρτες ή επινεφρίνη 
 

Key Points 



Prevention and treatment of complications 

Υποξαιμία 
— Διασωλήνωση ΔΕ στελεχιαίου βρόγχου 
— Πνευμοθώρακας 
— Απόφραξη σωλήνα  
— πνευμονία ή άλλα αίτια 

Cardiac arrest 
— Λόγω υπερδιάτασης:  
Τεστ άπνοιας ή υπόπνοιας για 30 to 60 seconds 
με ταυτόχρονες εξωτερικές συμπιέσεις και 
φόρτιση με όγκο υγρών. 
 
— Σκέψου τον υπό τάση πνευμοθώρακα. 

Υπόταση 
— Σκέψου-εκτίμησε κλινικά για πνευμοθώρακα  
— Τεστ άπνοιας ή υπόπνοιας για να μειωθούν οι 
ενδοθωρακικές πιέσεις-υπερδιάταση  
— Εκτίμησε auto-PEEP και Pplat 
— Χορήγηση υγρών 
— Αποκλεισμός άλλων αιτιών: ΟΕΜ, σήψη 
 



•  Heliox 
 
•  Πτητικά αναισθητικά 
 
•  Βρογχοσκόπηση-Lavage 
 
 
 
 

•  ECMO  
 

Λύσεις ανάγκης-Salvage options 



The ultimate solution 
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