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Κλινικός ορισμός 

Κρίση βρογχικού άσματος μπορεί να εκδηλωθεί με αναπνευστική δυσχέρεια, 

συσφυκτικό αίσθημα στο στήθος, συριγμό, βήχα ή συνδυασμό των πιο πάνω 

συμπτωμάτων.  



Αξιολόγηση βαρύτητας ασθματικής κρίσης 

Ήπια προς Μέτρια Μέτρια προς Σοβαρή Επικίνδυνη για τη ζωή  

Καλό επίπεδο συνείδησης 

Ικανότητα ομιλίας και σίτισης 

Αναπνοές < 40/min 

Σφύξεις < 120/min 

Βήχας 

Συριγμός κυρίως εκπνευστικός 

SaO2>92% 

PEFR>50% της προβλεπόμενης 

τιμής  

Δυσχέρεια προφοράς λέξεων  

Δυσχέρεια σίτισης 

Αναπνοές>40/min 

Σφύξεις>120/min 

Εισολκές μεσοπλευρίων, 

στέρνου, αναπέταση ρινικών 

πτερυγίων 

Συριγμός εκπνευστικός μπορεί 

και εισπνευστικός 

PEFR 30-50% της 

προβλεπόμενης τιμής  

Επηρεασμένο επίπεδο 

συνείδησης – θόλωση - 

σύγχυση 

Ωχρότητα - Κυάνωση  

Πνευμονική σιγή 

PEFR<30% της προβλεπόμενης 

τιμής  

 

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση ασθματικής κρίσης επικίνδυνης για τη 

ζωή 

 Όταν : 

Έχουν προηγηθεί σοβαρές ασθματικές κρίσεις. 

Έγινε πρόσφατη διακοπή επιθετικής αντιασθματικής αγωγής. 

Υπάρχει ελλιπής συμμόρφωση προς την προτεινόμενη αγωγή. 



Όσοι ασθενείς κρίνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση    

απειλητικού για τη ζωή επεισοδίου χρειάζονται στενή παρακολούθηση και  

εκπαίδευση. 

 

 Παρακλινικός έλεγχος στην ασθματική κρίση 

Η ακτινογραφία θώρακα δεν είναι απαραίτητη.  

Γίνεται μόνο σε επεισόδιο που είναι ανθεκτικό στη χορηγούμενη αγωγή 

προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο επιπλοκών (πνευμοθώρακας, 

ατελεκτασία). 

Η γενική αίματος δεν χρειάζεται. 

Ο έλεγχος των αερίων αίματος χρειάζεται μόνο στις περιπτώσεις σοβαρής 

υποξαιμίας και επιμονής ή επιδείνωσης της αναπνευστικής δυσχέρειας παρά 

την χορηγούμενη αγωγή. 

 

Αντιμετώπιση ήπιας ασθματικής κρίσης στο σπίτι 

Σαλβουταμόλη με αεροθάλαμο 2-4 πατήματα που μπορούν να 

επαναληφθούν κάθε 20-30 min σε 1-2 ώρες. 

Aν η ανταπόκριση στους β2-αγωνιστές ταχείας έναρξης δράσης είναι άμεση,  

συνεχίζουν να χορηγούνται 2-4 ψεκασμοί κάθε 3-4 ώρες .  

Aν η ανταπόκριση στους β2-αγωνιστές ταχείας έναρξης δράσης δεν είναι 

άμεση ή δεν διατηρείται μετά από 1 ώρα, χορηγείται πρεδνιζολόνη 1-2  

mg/kg ή ισοδύναμο κορτικοστεροειδές, επί 3-5 ημέρες. Με την έγκαιρη 

χορήγηση μπορεί να αναχαιτισθεί η εξέλιξη του παροξυσμού και να 



αποφευχθεί η εισαγωγή στο νοσοκομείο. (Μέγιστη δόση: 60 

mg/ημερησίως). 
 

 

Πότε θα προσαχθεί το παιδί στο Νοσοκομείο; 

Όταν: 

• Ο ασθενής ανήκει στην ομάδα αυξημένου κινδύνου για επεισόδιο 

απειλητικό για τη ζωή 

• Η ασθματική κρίση εξελιχθεί σε σοβαρή 

• Η ανταπόκριση στους β2-αγωνιστές δεν είναι άμεση και δεν διατηρείται 

τουλάχιστον για 3 ώρες 

• Δεν υπάρχει βελτίωση μέσα σε 2-6 ώρες από την έναρξη της θεραπείας με 

τα συστηματικά κορτικοστεροειδή 

 

Αντιμετώπιση ασθματικής κρίσης στο Νοσοκομείο 

 Ήπια κρίση: 

Xορηγείται Σαλβουταμόλη 100μg, 3-6 πατήματα με αεροθάλαμο με 

μεσοδιάστημα 20 min.  

Εάν δεν υπάρξει βελτίωση με 3 διαδοχικές δόσεις συνεχίζουμε με: 

Σαλβουταμόλη  (5mg για παιδιά >5 ετών, 2,5 mg για παιδιά < 5 ετών) μαζί με 

βρωμιούχο ιπρατρόπιο (250 μg για παιδιά >5 ετών, 125 μg για παιδιά < 5 

ετών) με νεφελοποίηση μέσα από ροή οξυγόνου 6-8 lt. Επανάληψη  ανά 20 - 

30 λεπτά, μέχρις ότου υπάρξει βελτίωση. 

 



 Μέτρια ή σοβαρή κρίση: 

1. Yγροποιημένο οξυγόνο σε ροή τέτοια ώστε να διατηρείται SaO2 >94-95% 

2. Ενυδάτωση με iv υγρά στα 2/3 των υγρών συντήρησης με παράλληλη 

παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών (λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης 

συνδρόμου απρόσφορης υπερέκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης). 
 

3. Σαλβουταμόλη (5mg για παιδιά >5 ετών, 2,5 mg για παιδιά < 5 ετών) μαζί 

με βρωμιούχο ιπρατρόπιο (250 μg για παιδιά >5 ετών, 125 μg για παιδιά 

< 5 ετών) με νεφελοποιητή μέσα από ροή οξυγόνου 6-8 lt. Επανάληψη  

ανά 20 - 30 λεπτά, μέχρις ότου υπάρξει βελτίωση.
 
Σε περίπτωση 

υποκαλιαιμίας από τη συχνή χορήγηση β2-διεγερτών γίνονται οι 

απαραίτητες διορθώσεις.
 

4. Μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση 1-2 mg/kg/ημέρα διαιρεμένη σε 1-2 δόσεις 

(μέγιστη δόση 60 mg) iv. 
 

 Σε μη ανταπόκριση: 

Χορηγείται Αμινοφυλλίνη iv 

Σε ασθενείς που δε λαμβάνουν ήδη από του στόματος θεοφυλλίνη, 

χορηγείται ενδοφλέβια σε δόση φόρτισης 5 mg/kg με έγχυση μέσα σε 20 

λεπτά και στη συνέχεια σε δόση συντήρησης 0,9 mg/kg/ώρα με συνεχή 

έγχυση. Σε ασθενείς που πήραν θεοφυλλίνη το προηγούμενο 24ωρο η δόση 

φόρτισης παραλείπεται. Συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση αμινοφυλλίνης 

να γίνεται υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για έγκαιρη 

ανίχνευση τυχόν αρρυθμιών. 



 

Λοιπή αγωγή 

Δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά, εκτός αν υπάρχει υποψία πνευμονίας. 

Δεν χορηγούνται βλεννολυτικά, αποχρεμπτικά, αντιισταμινικά.
 

Η φυσικοθεραπεία συνήθως δε βοηθά.
 

Το θειικό μαγνήσιο είναι ένας δυνητικός θεραπευτικός παράγοντας στον 

ασθματικό παροξυσμό δεδομένου ότι δρα στις λείες μυϊκές ίνες ασκώντας 

βρογχοδιασταλτική δράση. η χρήση του έχει θέση σε παιδιά με βαριά 

κλινική εικόνα που επίκειται η μεταφορά τους στη ΜΕΘ. Χορηγείται εφάπαξ 

ενδοφλεβίως και οι προτεινόμενες δόσεις είναι (25-75 mg/kg). 
 

Το μίγμα ηλίου και οξυγόνου (heliox) θα μπορούσε θεωρητικά να αυξήσει 

την εναπόθεση των σταγονιδίων των β2-αγωνιστών στο βρογχικό δέντρο, 

δεδομένου ότι λόγω της μειωμένης του πυκνότητας ελαττώνει τις 

αντιστάσεις. Τα αποτελέσματα όμως στην πράξη παραμένουν εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενα. 

 

Έξοδος του παιδιού από το Νοσοκομείο   

Οι ασθενείς που εξέρχονται του Νοσοκομείου δεν είναι υποχρεωτικά 

ελεύθεροι συμπτωμάτων και ευρημάτων, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να 

λαμβάνουν αγωγή που να μπορούν να τη συνεχίσουν με ασφάλεια στο σπίτι. 

Πρέπει να δίδονται σαφείς οδηγίες για τη μακροχρόνια αγωγή και σχέδιο 

δράσης για την περίπτωση εμφάνισης έξαρσης των συμπτωμάτων. 

 



Η έξοδος από το Νοσοκομείο εξετάζεται όταν:  

• Τα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει ή ελαχιστοποιηθεί  

• Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο έχει αποκατασταθεί 

• Πληρούνται συγκεκριμένες προυποθέσεις (σπιρομετρικοί δείκτες, 

εκπαίδευση στη χρήση συσκευών, εκπαίδευση για την αντιμετώπιση 

πιθανού νέου επεισοδίου).  

Στα μεγαλύτερα παιδιά η σταθερότητα των αεραγωγών μπορεί να αξιολογηθεί με 

τη βοήθεια των μετρήσεων της PEFR. Θεωρείται ότι συνήθως δε χρειάζονται πλέον 

νοσοκομειακό περιβάλλον για τη χορήγηση των εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών 

και συστηματικών κορτικοστεροειδών ασθενείς με PEFR: 

• >80% από την προβλεπόμενη ή την καλύτερη προσωπική τιμή  

• Σε διημερήσια διακύμανση των τιμών <20%. 

Ο ασθενής που εξέρχεται του Νοσοκομείου μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία 

πρέπει να συνεχίσει την αγωγή με συστηματικά κορτικοστεροειδή ώστε να 

συμπληρωθούν οι 3-5 ημέρες από την έναρξη του σχήματος ή περισσότερο εφόσον 

αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η χορήγηση της σαλβουταμόλης πρέπει να γίνεται με τις συνήθεις συσκευές 

χορήγησης εισπνεομένων φαρμάκων στο σπίτι 24-48 ώρες πριν την έξοδο από το 

νοσοκομείο, αν και αυτό εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. Η τεχνική χρήση τους 

από το παιδί πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχει επιβεβαιωθεί ότι διατηρείται η 

κλινική του σταθερότητα μετά την αλλαγή της συσκευής.  
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