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Παγκόςμια Ημζρα Άςθματοσ 2019 

 

Σι είναι το άςθμα: 

Πρόκειται για μια χρόνια φλεγμονϊδθ κατάςταςθ των αεραγωγϊν που εκδθλϊνεται με 
επαναλαμβανόμενα επειςόδια ςτζνωςθσ των αεραγωγϊν (βρογχοςφςπαςθ), παραγωγισ 
βλζννθσ και πάχυνςθσ του τοιχϊματοσ των βρόγχων, ςτο ζδαφοσ τθσ υποκείμενθσ βρογχικισ 
υπεραντιδραςτικότθτασ. Αποτζλεςμα είναι θ άλλοτε άλλου βακμοφ δυςκολία ςτθν αναπνοι. 

Το άςκμα μπορεί να εμφανιςκεί ςε όλεσ τισ θλικίεσ, ςυνικωσ όμωσ αρχίηει ςτθν παιδικι 
θλικία, ενϊ θ ζναρξθ για πρϊτθ φορά  ςτθν ενιλικθ ηωι αν και δεν αποκλείεται εν τοφτοισ 
είναι πιο ςπάνια. Οι πιο πολλζσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ αφοροφν ςε άςκμα που είχε ιδθ αρχίςει 
από τθν παιδικι θλικία ανεξάρτθτα από το αν ιταν γνωςτό ςτο ςυγκεκριμζνο άτομο. 

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ το άςκμα παρουςιάηει φφεςθ ςτθν εφθβεία, εν τοφτοισ επανζρχεται 
αργότερα. 

Στθν Ευρϊπθ, 30 εκατομμφρια παιδιά και ενιλικεσ κάτω των 45 ετϊν εμφανίηουν άςκμα. 
Σφμφωνα με επιδθμιολογικι ζρευνα τθσ Ομάδασ Άςκματοσ τθσ Ελλθνικισ Πνευμονολογικισ 
Εταιρείασ, ο επιπολαςμόσ τθσ νόςου ςτθν Ελλθνικι επικράτεια ανζρχεται ςτο 8,6%, δθλαδι 
περίπου 900.000 παιδιά και ενήλικεσ ζχουν άςκμα. 

ΑΙΣΙΑ 

 Δεν υπάρχει γνωςτό αίτιο για το άςκμα. Η φλεγμονϊδθσ κατάςταςθ των αεραγωγϊν που 
ςυνοδεφει το άςκμα, εξαρτάται από τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του γενετικοφ υποςτρϊματοσ  

του προδιατεκειμζνου ατόμου και τθσ ζκκεςισ του ςε ςυγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ 
παράγοντεσ όπωσ για παράδειγμα θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και ο Δυτικόσ τρόποσ ηωισ. 

 Χαρακτθριςτικό του άςκματοσ είναι θ υπερ-αντιδραςτικότθτα, δθλαδι θ υπερβολικι 
,υπζρμετρθ αντίδραςθ των αεραγωγϊν όταν εκτεκοφν ςε αλλεργιογόνα, ερεκιςτικοφσ και 
άλλουσ εκλυτικοφσ παράγοντεσ. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Το άςκμα εμφανίηεται με επειςόδια αναπνευςτικϊν ςυμπτωμάτων (παροξφνςεισ/κρίςεισ) 

Τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα: 

 Δυςκολία ςτθν αναπνοι, Δφςπνοια 

 Σφίξιμο ςτο ςτικοσ/πόνο 
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 Βιχα 

 Συρίττουςα αναπνοι (γατάκια) 

 Δυςκολία ςτον φπνο λόγω βιχα, ςυρριγμοφ, δφςπνοιασ 

 Ζντονοσ βιχασ ι ςυριγμόσ που επιδεινϊνεται με ιογενι λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ 

Είναι γνωςτό ότι το άςκμα εκδθλϊνεται με επειςόδια ςυμπτωμάτων (κρίςεισ) τα οποία μπορεί 
να υποχωριςουν ι να επανζλκουν και τα οποία προκαλοφνται από ςυγκεκριμζνουσ 
εκλυτικοφσ παράγοντεσ.  

Δεδομζνου ότι κάκε άτομο βιϊνει διαφορετικά το άςκμα, θ ςτενι ςυνεργαςία με τον 
κεράποντα είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να επιτευχκεί θ ενδεδειγμζνθ εξατομικευμζνθ 
προςζγγιςθ.  

ΕΚΛΤΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 Συχνά τα επειςόδια  άςκματοσ εκλφονται από: 

 Σωματικι άςκθςθ (άςκμα άςκθςθσ) 

 Επαγγελματικι ζκκεςθ ςε ερεκιςτικοφσ παράγοντεσ (επαγγελματικό άςκμα) 

 Αλλεργιογόνα (γφρθ, τρίχωμα ηϊων,μοφχλα-ακάρεα..) 

 Ζκκεςθ ςε κρφο αζρα 

 Άγχοσ 

 Ιογενείσ λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ (εποχικι γρίπθ) 

 Συντθρθτικά 

 Γαςτρο-οιςοφαγικι Παλινδρόμθςθ 

ΔΙΑΓΝΩΗ 

Αν και δεν υπάρχει ειδικι διαγνωςτικι εξζταςθ, εν τοφτοισ, θ χριςθ των κριτθρίων που 
ακολουκοφν, επιτρζπει τθν επιτυχι  διάγνωςθ του άςκματοσ: 

 Συμβατό ιατρικό ιςτορικό 

 Συμβατά ευριματα κλινικισ εξζταςθσ (ςυρρίτουςα αναπνοι) 

 Αποφρακτικό πρότυπο ςπιρομζτρθςθσ (υποδεικνφει περιοριςμό ςτθ ροι του αζρα) 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Λειτουργικόσ Ζλεγχοσ τησ Αναπνοήσ 

 Σπιρομζτρθςθ: κακορίηει και μετράει τον βακμό τθσ απόφραξθσ των αεραγωγϊν. 

o Δοκιμαςία Ανταπόκριςθσ ςτθ βρογχοδιαςτολι:  

Η ςπιρομζτρθςθ πριν και μετά τθ χοριγθςθ βρογχοδιαςταλτικοφ 
διαπιςτϊνει και αξιολογεί τθν αναςτρεψιμότθτα τθσ απόφραξθσ με τθ 
κεραπεία. 

o Δοκιμαςία Βρογχικισ πρόκλθςθσ: 

Σε άτομα με φυςιολογικι ςπιρομζτρθςθ που όμωσ υπάρχει θ υποψία 
άςκματοσ, χορθγείται ζνασ ειςπνεόμενοσ εκλυτικόσ παράγοντασ 
(μεταχολίνθ) ο οποίοσ μπορεί να αναδείξει το χαρακτθριςτικό 
αποφρακτικό πρότυπο τθσ ςπιρομζτρθςθσ που ςυνοδεφει τθ 
βρογχοςφςπαςθ.  

 Μζτρθςθ Εκπνεόμενου Οξειδίου του Αηϊτου (ΝΟ): 

Η ςυγκζντρωςθ του ΝΟ ςτον εκπνεόμενο αζρα αυξάνεται ςτισ περιπτϊςεισ 
θωςινοφιλικισ φλεγμονισ των αεραγωγϊν. 

Αιματολογικζσ εξετάςεισ: 

Δεν είναι ειδικζσ, αλλά ςυμβάλλουν ςτθ διάγνωςθ 

Γενικι εξζταςθ αίματοσ, αρικμόσ θωςινοφίλων κυττάρων αίματοσ, Ανοςοςφαιρίνθ,  

Ειδικζσ IgE για αλλεργιογόνα (ELISA, RAST…) 

Δερματικζσ Δοκιμαςίεσ Αλλεργίασ:  

Δεν ςυμβάλλουν ςτθ διάγνωςθ του άςκματοσ, ενδζχεται όμωσ να αποκαλφψουν τουσ 
υπεφκυνουσ εκλυτικοφσ παράγοντεσ. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Στόχοσ τθσ πρόλθψθσ είναι θ: 

 Αποφυγι ζκκεςθσ ςε γνωςτοφσ εκλυτικοφσ παράγοντεσ και περιβαλλοντικι ρφπανςθ 

 Αποφυγι καπνίςματοσ καιο ζκκεςθσ ςε πακθτικό κάπνιςμα 
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 Παρακολοφκθςθ των ςυμπτωμάτων και τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ 

 Συνζπεια ςτθ κεραπεία  

 Διαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ κατά τθν κφθςθ: είναι ςθμαντικό να 
διερευνάται θ πικανότθτα άςκματοσ ςτισ γυναίκεσ κατά τθν κφθςθ, προκειμζνου να 
λάβουν τθ ςωςτι ςυμβουλευτικι και τθν κατάλλθλθ κεραπεία. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Στόχοι:  

 Μείωςθ ςυχνότθτασ, διάρκειασ και ςοβαρότθτασ των κρίςεων 

 Διατιρθςθ φυςιολογικισ αναπνευςτικισ λειτουργίασ 

 Ελαχιςτοποίθςθ κινδφνων, αποφυγι ι μείωςθ μόνιμων βλαβϊν 

 Μείωςθ ειςαγωγϊν ςε νοςοκομείο 

Η κεραπεία εξατομικεφεται για κάκε αςκενι αφοφ προθγουμζνωσ αξιολογθκεί το άςκμα του 
ωσ προσ τθ ςοβαρότθτα, ςυχνότθτα, εκλυτικοφσ παράγοντεσ και ζλεγχο ςυμπτωμάτων με βάςθ 
τισ διεκνείσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (GINA). 

Η κεραπεία βαςίηεται ςε ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα: 

 Συνδυαςμόσ ειςπνεόμενου βρογχοδιαςταλτικοφ μακράσ δράςθσ με  
ειςπνεόμενα κορτικοειδι 

 Κορτικοειοειδι από το ςτόμασ (χάπια) 

 Χάπια Θεοφυλλίνθσ 

 Αντι- IgE παράγοντεσ 

 Μονοκλωνικά αντιςϊματα 


