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1. ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
&

ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

• Τα ηωσινόφιλα των πτυέλων (2-3%) 

προβέπουν τις παροξύνσεις και την 

ανταπόκριση στα κορτικοειδή

• Τα ηωσινόφιλα του αίματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δείκτης ελέγχου του 

άσθματος και κινδύνου για παροξύνσεις, 

καθώς και για τη θεραπεία με ab έναντι IL-5 

& IL-13





343.927 248.858
130.248(52%)

Blood eos

16%  
beos>400

84%  
beos≤400

0.3% 
↑↑↑beos
1.500-5000



• 12-80 yo

• 2 συνεχή χρόνια καταγραφής σε φάκελο

• Baseline (1y before)
Outcome (1 year after)

• Exacerbation (COS, ER, H)



• Nέοι
• Άντρες
• Μη καπνιστές
• Αδύνατοι
• Με συνοσηρότηα

ρινίτιδα, έκζεμα





1. Τα speos είναι πιο ευαίσθητος δείκτης απώλειας ελέγχου του άσθματος από τα bleos.
2. Οι  συσχετίσεις  speos και bleos αμβλύνονται σε σοβαρό άσθμα.
3. Η αποκοκκίωση των ηωσινοφίλων φαίνεται να έχει ιδαίτερο ρόλο.
4. Υπάρχει τοπική παραγωγή στους βρόγχους IL-5 και ΙL-13 από innate lymphoid cells.
5. Σε συμπτωματικούς ασθενείς που συμμορφώνονται στην αγωγή και έχουν bleos>400
πιθανά να οφεληθούν από την anti-IL5.
6. Σε συμπτωματικούς ασθενείς που λαμβάνουν OCS και έχουν bleos: κφ , η χρήση cut-

off speos>3% πιθανότατα είναι χρήσιμη.
7. Ο βαθμός ενεργοποίησης των eos φαίνεται να είναι σημαντικότερος από τον απόλυτο 

αριθμό τους.



24 μελέτες ενηλίκων, 8 μελέτες σε παιδιά

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• FENO
• bleos
• Total IgE

ΠΑΙΔΙΑ

• FENO
• bleos

Reference 
standard

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ

Speos
(BAL, biopsies)

Sensitivity

Specificity







Specificity <0.8
Sensitivity <0.8

• Χρειάζεται >90-95%
• Μεταβλητότητα στο ίδιο άτομο
• Σταθερότητα παρά τη θεραπεία



Πιθανότατα η εκτίμηση της ηωσινοφιλίας να αποτελεί απόλυτη 
ένδειξη μόνο για την παρακολούθηση των θεραπειών με anti IL-5, 
anti IL-5R, anti-IL13 anti IL-4 



2. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



2. ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ



BS + A

BS - A

NBS + A

• PFTs
• Control
• Bronchial Biopsies
• Blood inflammatory 

markers

3, 6, 12 m



Weight 
loss at 
12m
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C
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T
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C

FEV1/
FVC

R5-R20 ACQ AQ ICS PD2
0

CRP Leptin Adipon
ectin

Mast
Cells

BS + A + + + + - + + + + + ↓ ↓ ↓ ↓

BS - A + + + + + + ↓ ↓ ↓

NBS + A + - - -



• Επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής

• Αυξάνουν το κόστος 

• Αν και οι σοβαρές παροξύνσεις που 
μπορεί και να είναι δυνητικά επικίνδυνες 
για τη ζωή αφορούν συνήθως τους 
ασθενείς με σοβαρό άσθμα, όλοι οι 
ασθματικοί ανεξαρτήτως σταδίου 
σοβαρότητας δυνητικά μπορεί να 
βιώσουν μια πολύ σοβαρή παρόξυνση

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ



“Current clinical control’ has been 
renamed “symptom control” 

2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ



3. Exacerbation Risk



Προβλεπτικό μοντέλο παρόξυνσης, ώστε να γίνει step up στη θεραπεία και 
πιθανά να αποφευχθεί η παρόξυνση ή να μειωθεί η σοβαρότητά της

Α. 
Ηx

B. 
Hx & PFTs

Γ.
Hx & PFTs
& FeNO



Α. Ηx
• ACQ
• Κάπνισμα
• Προηγούμενες νοσηλείες
• ≥1 σοβαρή παρόξυνση το 

προηγούμενο έτος
• Χρόνια 

παραρρινοκολπίτιδα

• 611 Ασθματικοί
• Λίγα συμπτώματα
• FEV1 91%

• 13%, 
• ≥1 σοβαρή παρόξυνση



Tο μοντέλο που περιλαμβάνει  5 στοιχεία του Ηx και τη σπιρομέτρηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των παροξύνσεων. Η προσθήκη του FeNO δεν αυξάνει την
πιθανότητα πρόβλεψης



4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

*

*†

*†

*†

*†

44



• 51 μελέτες

• Συσχέτιση με ηλικία και πεποιθήσεις σχετικά με την του εισπνεόμενου



controler

reliever

WHO taxonomy 

1. Social-economical factors
2. Healthcare and system 

related factors
3. Condition-related factors
4. Therapy-related factors 

• Initiation
• Implementation
• Persistence



2878

299
Inclusion 
Criteria

51











Η συμμόρφωση στη θεραπεία του άσθματος σχετίζεται:

1. Με το νεαρό της ηλικίας (αρνητικά)

2. Με τις πεποιθήσεις των ασθενών για τη θεραπεία τους: 

 Αναγκαιότητα

 Θετική στάση 

 Λιγότεροι φόβοι κι ανησυχίες για παρενέργειες



2319
2268

excluded 23 studied



• MPR= Number of days of medication supplied / 
number of days between the first and the last refill= continuous measure of availability

• Controller to total ratio

• 6months average ICS  adherence for each day follow-up



• Η συμμόρφωση ήταν χαμηλή
• Δεν γινόταν έλεγχος του τρόπου χρήσης της εισπνευστικής συσκευής!!!
• Healthy adhere effect
• confounder factors: asthma severity, pollution, smoking

Παρατηρήθηκε συσχέτιση της συμμόρφωσης με τις σοβαρές παροξύνσεις 
άσθματος (καλή συμμόρφωση, λιγότερες παροξύνσεις)
Η ανάγκη για λήψη κορτικοειδών από το στόμα σχετίστηκε αρνητικά με τη 
συμμόρφωση τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά



↓Risk
↓Adherence

↑ Risk
↑ Adherence

↑ Risk
↓Adherence

11% 26% 63%

75% adherence level
Poor outcome

10.000 ασθματικοί



5. ACOS





• Συμπτώματα 
προσομοιάζοντα με 
άσθμα

• Στόχος η σύγκριση των 
χαρακτηριστικών μεταξύ 
των ομάδων



COPD
• Family Hx 18%
• Resp infections at 

childhood   13%
• FEV1: 93%
• AHR: 15%
• ever smokers: 72%
• Heavy smokers 

(>15py):52%
• Exposure to vapour, 

usts, gas, fumes
• 42%-46%-44%-57%
• FEV1 DECLINEworse

ΑSTHMA
• Family Hx 25%
• Resp infections at 

childhood   17%
• FEV1: 101%
• AHR: 67%
• ever smokers: 57%
• Heavy smokers 

(>15py):30%
• FEV1 DECLINE

ACOS
• Family Hx 26%
• Resp infections at 

childhood   20%
(Longer duration, 
remodeling)
• FEV1: 81%
• AHR: 98%
• ever smokers: 64%
• Heavy smokers 

(>15py):35%
• FEV1 DECLINE



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας



2. ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ
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*p=0.01

109

35

Green et al, Lancet 2002; 360: 1715-21







Good adherence tended to be associated with lower risk of 
severe asthma exacerbations










