
Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα

Πέηπορ Μπακάκορ

Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ



σεδιαζμόρ

• Γηάγλσζε

• SRA

• CT/HR

• Δθπλεόκελνη δείθηεο

• ΓΓ

• Φαηλόηππνη



Δίναι άζθμα;

Έρεηε εκθαλίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα ζπξηγκνύ;

Έρεηε ελνριεηηθό βήρα-ζπξηγκό, ηδηαίηεξα ηε λύρηα;

Δκθαλίδεηε βήρα ή ζπξηγκό θαηά ηελ άζθεζε;

Δκθαλίδεηε βήρα, ζπξηγκό ή βάξνο ζην ζηήζνο κεηά από
έθζεζε ζε αεξναιιεξγηνγόλα;-Ρηλίηηδα-επηπεθπθίηηδα

Όηαλ "θξπώλεηε" ην θξύσκα θαηεβαίλεη ζην ζηήζνο ζαο;

Δίραηε πνηέ "θξπώκαηα" πνπ θξάηεζαλ πεξηζζόηεξεο από
10 εκέξεο;

Σα ζπκπηώκαηα αλαθνπθίδνληαη κε βξνγρνδηαζηαιηηθά
θάξκαθα;

Ρηλίηηδα-επηπεθπθίηηδα



ΦπζηνινγηθόοΦπζηνινγηθόο

Αζζκαηηθόο (κεηά Β/Γ)Αζζκαηηθόο (κεηά Β/Γ)

Αζζκαηηθόο (πξν Β/Γ)Αζζκαηηθόο (πξν Β/Γ)

11 22 33 44 55

Σεκείσζε: Η θάζε θακπύιε αληηπξνζσπεύεη ηελ θαιύηεξε από 3 δηαδνρηθέο κεηξήζεηοΣεκείσζε: Η θάζε θακπύιε αληηπξνζσπεύεη ηελ θαιύηεξε από 3 δηαδνρηθέο κεηξήζεηο

ΌγθνοΌγθνο

FEVFEV11 (L)(L)

Γοκιμαζία βπογσοδιαζηολήρ

>12%>12%

+200+200mlml

Σπκβαηό ηζηνξηθόΣπκβαηό ηζηνξηθό--κπνξεί θαη λα κπνξεί θαη λα 

απνπζηάδεηαπνπζηάδεη--ρακειή επαηζζεζίαρακειή επαηζζεζία





• Μεηξάεη ηε κέγηζηε εθπλεπζηηθή ξνή

Peak Expiratory Flow Rate (PEFR)

• Δίλαη εύρξεζηε κέζνδνο

– Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ελήιηθεο θαη παηδηά >5 
εηώλ

• Δνδείξειρ

– Γηάγλσζε άζζκαηνο   

• Αληαπόθξηζε ζηε βξνγρνδηαζηνιή >20%

• Γηαθύκαλζε >20% 

– Παξαθνινύζεζε πνξείαο άζζκαηνο

– Αμηνιόγεζε λπθηεξηλώλ ζπκπησκάησλ άζζκαηνο

– Γηάγλσζε επαγγεικαηηθνύ άζζκαηνο

Ροόμεηπο Peak Flow Meter



Γοκιμαζίερ ππόκληζηρ

Διέγρνπλ ηε κε εηδηθή βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα

Φαπμακεςηικέρ (ιζηαμίνη, μεηασολίνη)

πλήζσο FEV1>80% πξνβι.

↓FEV1 >15-20% baseline

PC20 ≤4 mg/mL, PD20 ≤0.8 mg

Άζκηζη

↓FEV1 ≥10% baseline κεηά από άζθεζε

Μαλληηόιε [Aridol]

Ιζοκαπνικόρ τςσπόρ αέπαρ

Δθνύζηνο ππεξαεξηζκόο (>75% MVV)

↓FEV1 >9% baseline





ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΔ 

ΜΔΣΑΥΟΛΙΝΗ

MethacholineMethacholine Concentration/DoseConcentration/Dose
FEVFEV11 ((L)L)

Baseline (100%)Baseline (100%)

--20%20%

PC20 (PD20)PC20 (PD20)

MethacholineMethacholine

administrationadministration

BronchodilationBronchodilation

stepstep

Χακειή Δηδηθόηεηα Χακειή Δηδηθόηεηα -- Υςειή ΔπαηζζεζίαΥςειή Δπαηζζεζία



ΒHR ζηο άζθμα

Πολλαπλή?
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Κoskela HO et al, Chest 2003



Έλεγσορ αηοπίαρ

Ιζηοπικό
Υξήζηκν γηα ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ αιιεξγηνγόλσλ

Γεπμαηικέρ δοκιμαζίερ (skin prick tests)
Γελ ζπκβάιινπλ ζηε δηάγλσζε ηνπ άζζκαηνο

Υξήζηκεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ

Διδικέρ ανοζοζθαιπίνερ IgE (RAST)
Γελ έρνπλ κεγαιύηεξε δηαγλσζηηθή αμία από ηηο δεξκαηηθέο 

δνθηκαζίεο

Αθξηβόηεξεο

IgEολ

Γελ είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηνπίαο

Μόλν γηα πηζαλή ρνξήγεζε Omalizumab
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Γηάγλσζε

SRA

CT/HR

Δθπλεόκελνη δείθηεο
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νβαξό θαη δύζθνιν άζζκα

• 2% ησλ αζζκαηηθώλ αζζελώλ

• 50% ηνπ θόζηνπο

• νβαξέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη QoL



Κξηηήξηα ζνβαξνύ άζζκαηνο

ATS/ERS task force

• Μείδνλα
• πλερήο ζεξαπεία ή ζρεδόλ 

ζπλερήο (>50% 1 έηνπο) κε 

θνξηηθνζηεξνεηδή per os.

• Τςειή δόζε ICS 

(βνπδεζνλίδε>1200κg)

(θινπηηθαδόλε>800κg)

• Διάζζνλα
• Αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία θαζεκεξηλά

• Δπηπξόζζεηε ξπζκηζηηθή ζεξαπεία πέξα 

από CS

• FEV1<80% ε δηαθύκαλζε PEFR>20%

• >1 επίζθεςε ζηα ΣΔΠ

• 3 ζρήκαηα κε Cs per os/έηνο

• Δπηδείλσζε ζε 25% κείσζε CS

• ρεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή θξίζε 

άζζκαηνο

Αποκλειζμός παθήζεων  ποσ μιμούνηαι άζθμα

Όλα ασηά μεηά από παρακολούθηζη 6 μηνών από ειδικό



• Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο

– εκαληηθό

• Λήςε ζσζηήο ζεξαπείαο

– Σερληθή

• Κάπληζκα

• πλ-Ννζεξόηεηεο

– Παξαξηλνθνιπίηηδα - Churg-Strauss

– ΓΟΠ

– Παρπζαξθία - ΑY

– Φπρνινγία

Δίλαη πξαγκαηηθά δύζθνιν άζζκα?



Robinson DS et al, ERJ 2003

Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο

http://erj.ersjournals.com/content/vol22/issue3/images/large/erj220478-1.jpeg


ten Brinke A et al, ERJ 2005

Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην δύζθνιν λα ζεξαπεπηεί άζζκα



Risk Profile of Patients with Frequent

Asthma Exacerbations
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Lafond C et al, ERJ 2007

ΑΤ & άζθμα



ΓΟΠ & άζθμα

Saglani S et al,  ERJ 2006



Higashi N et al, JACI 2004

Υπόνια παπαπινοκολπίηιδα & οβαπό άζθμα



SEVERE 

ASTHMA

Middle aged females

Early onset asthma 

Concordant severe 

symptoms and 

inflammation

Very labile airways

Middle aged cohort even 

sex distribution

Late onset asthma

Severe inflammation but 

minimal symptoms

Mild/Moderate VAO

Middle aged, mainly female                      

Late onset symptoms

Little evidence of treatable 

inflammation

Significant smoking history; high 

BMI

Eosinophilic Inflammation
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Young Females

Early onset asthma

Prominent atopy

Fairly well controlled 

– both symptoms and 

inflammation

Corticosteroid responsiveness

Phenotypes of asthma

Ι Pavord, ERS 2006
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Mclean AN et al, Thorax 1998;53:308-314

Πάσςνζη ηοισώμαηορ ηυν βπόγσυν-3D



MDCT scan images and bronchial biopsy specimens from healthy subjects and patients with 
severe asthma

Aysola RS et.al, Chest 2008;134:1183-1191

©2008 by American College of Chest Physicians
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Kharitonov SA et al, Chest 2006;130:1541-1546

Exhaled breath analysis: current state of standardization, research, and clinical 
use



NO

Δκπνεόμενορ αέπαρ

L-αργινίνη

• eNOS

• nNOS

• iNOS

NO

Επιθηλιακά 

κύτταρα

Φλεγμονώδη 

κύτταρα



Μακροφάγο

Επιθηλιακό κύτταρο

NO

NONO Δθπλεόκελν ΝΟ

IL-1ß+TNF-

iNOS

Ασλός

Βλεννογόνος

NONOΒξνγρνδηαζηνιή?

 Ησζηλνθηιηθή θιεγκνλή

Αγγεηνδηαζηνιή Γηαξξνή

πιάζκαηνο

Πποέλεςζη ηος εκπνεόμενος ΝΟ



FeNO: Γείκηηρ ηυζινοθίλυν

Taylor D et al, Thorax 2006



Θεξαπεία κε βάζε ηα ζπκπηώκαηα θαη ηελ πλ. ιεηηνπξγία

Θεξαπεία κε βάζε ηα εσζηλόθηια ζηα πηύεια
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Green  et al, Lancet. 2002

Λιγόηεποι παποξςζμοί όηαν η θεπαπεία καηεςθύνεηαι με βάζη ηη θλεγμονή 

ηυν αεπαγυγών

* *p = 0.01



Smith A et al, N Engl J Med 2005; 352: 2163-2173

Λιγόηεποι παποξςζμοί (?) και λιγόηεπα ICS όηαν η θεπαπεία καηεςθύνεηαι με 

βάζη ηο FENO



Shaw DE et al, AJRCCM 2007

FeNO: Γιαθοπεηικά αποηελέζμαηα ?

http://ajrccm.atsjournals.org/content/vol176/issue3/images/large/231fig4.jpeg
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Γιαθοπική διάγνυζη

Γενικεςμένορ ζςπιγμόρ

Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

πκθνξεηηθή Καξδηαθή Αλεπάξθεηα

Απνθξαθηηθή Βξνγρηνιίηηδα

Κπζηηθή Ίλσζε (& PCD)

Βξνγρεθηαζίεο

ύλδξνκν Churg-Strauss

Αιιεξγηθή βξνγρνπλεπκνληθή αζπεξγίιισζε

Υξόληα εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία

Δνηοπιζμένορ ζςπιγμόρ

Ca ιάξπγγα - κεγάισλ αεξαγσγώλ

Ξέλν ζώκα

Πάξεζε θσλεηηθώλ ρνξδώλ

Γπζιεηηνπξγία θσλεηηθώλ ρνξδώλ

πγγελείο δπζπιαζίεο κε ζηέλσζε κεγάισλ αεξαγσγώλ



Pauwels RA, Rabe KF, Lancet 2004

Άζθμα – ΥΑΠ

Άζθμα ΥΑΠ

Έναπξη Μικπή ηλικία Μέζη-μεγάλη 

ηλικία

Καπνιζηική 

ζςνήθεια

 >30 pack-years

Γύζπνοια Νύσηα - Άζκηζη ηην πποζπάθεια

ςμπηώμαηα Μεηαβαλλόμενα ηαθεπά

Αηοπία ςσνά 

Οικογενειακό 

ιζηοπικό

ςσνά 

Αναζηπετιμόηηηα Μεγάλη 



Αναζηπετιμόηηηα ζηην UPLIFT®

53%53%

n= 5881n= 5881

FEVFEV1 1 = 1.1 L = 1.1 L 

FEV1 mL change

Tashkin D et al, ERJ 2008
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Kostikas, K. et al, Chest 2005;127:1553-1559

Γιαθοπέρ ζηη θλεγμονή!



Γςζλειηοςπγία θυνηηικών σοπδών



Άζθμα και πεπιθεπική ηυζινοθιλία

ΔΔ: ICEP, ABPA, Churg-Strauss 

Α/α θώρακος, CT/HR

DLCO,  IgE, αζπέργιλλος δερμαηικό test – ανηιζώμαηα 



Φαηλόηππνη άζζκαηνο

Wenzel SE, Lancet 2006
PMA: perimenstrual asthma

Allergic

Severe

Non-allergic

Eosinophilic

corticosteroid-responsive

Occupational

PMA

Aspirin-sensitive



Αζζκα θαηά ηελ άζθεζε

Exercise-induced asthma

3.7-22.8% ζε ζεξηλά θαη 2.8-54.8% ζε ρεηκεξηλά αζιήκαηα

Τπνηξνπηάδνληα ζπκπηώκαηα θαηά ηελ άζθεζε

Γηα αζιεηέο είλαη απαξαίηεηε ε ηεθκεξίσζε:

Πηώζη ηος FEV1 ≥10% καηά ηην άζκηζη

Αληαπόθξηζε ζηε βξνγρνδηαζηνιή ≥12%+ 200ml

Θεηηθή δνθηκαζία πξόθιεζεο (κεηαρνιίλε ή/θαη ςπρξόο αέξαο-καλληηόιε)

Γιαθοπική διάγνυζη:

Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο

Γπζιεηηνπξγία θσλεηηθώλ ρνξδώλ ή stridor ζηελ άζθεζε

Πλεπκνληθό νίδεκα ησλ θνιπκβεηώλ

Τπνμπγνλαηκία ζηελ άζθεζε (elite αζιεηέο)

Καθή θπζηθή θαηάζηαζε



Βήσαρ ιζοδύναμο άζθμαηορ

•πρλή εθδήισζε ηδίσο ζηα παηδηά. Κπξίσο βξάδπ

•Ιζηνξηθό άζζκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα

•Αηνπηθόο αζζελήο

•Δπνρηαθή επηδείλσζε ηνπ βήρα

•Δπηδείλσζε ηνπ βήρα κεηά ηελ άζθεζε ή κε έληνλα νζθξεηηθά εξεζίζκαηα.

•πηξνκεηξηθέο ηηκέο απνιύησο θπζηνινγηθέο (πνιύ ζπρλά)

•Α/α ζώξαθνο: θθ 

•Ρηλίηηδα-ηγκνξίηηδα-a-MEA-ΓΟΠ- ηνγελήο

•Βξνγρηθή Πξόθιεζε?

•Θεξαπεπηηθό θξηηήξην κε 1-2 εβδνκάδεο (εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή) 

• Αλ δελ απνδώζεη ζπλέρηζε ειέγρνπ γηα άιιεο παζήζεηο


