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ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
την κύηση

• Το άσθμα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια/μετά την κύηση

• Οι παροξύνσεις του άσθματος κατά την κύηση είναι πιο συχνές
και πιο σοβαρές

• Η σπιρομέτρηση είναι επικίνδυνη και αντενδείκνυται κατά την
κύηση

• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο και
για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στο έμβρυο και πρέπει να διακόπτεται
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Ανοσολογία της κύησης

Wegmann et al Imm Today 1993



Ανοσολογία της κύησης

Somerset et al Immunology 2004
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Ανοσολογία της κύησης

Saito et al AJRI 2010
Trzonkowski et al 2004
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Επίδραση άσθματος στην ανοσολογία της κύησης

Tamasi et al Res Med 2011
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Επίπτωση της κύησης στο άσθμα

• Το άσθμα μπορεί να βελτιωθεί, να σταθεροποιηθεί ή να επιδεινωθεί κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης

• Η σοβαρότητα του άσθματος προ της κύησης, η συχνότητα των παροξύνσεων
και το επίπεδο του ελέγχου του άσθματος σε προηγούμενες κυήσεις αποτελούν
προβλεπτικούς παράγοντες για το πώς θα συμπεριφερθεί το άσθμα κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης

Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Gaga et al Breath 2007



Επίπτωση της κύησης στο άσθμα

- 1739 έγκυες ασθματικές γυναίκες < από 26 εβδομάδες κύησης

- Επιδείνωση: 30% / Βελτίωση: 23% / Σταθερό: 47%

- 30% αρχικά με ήπιο άσθμα μέτριο-σοβαρό αργότερα στην εγκυμοσύνη

23% αρχικά με μέτριο-σοβαρό άσθμα ήπιο άσθμα

- Θετική συσχέτιση αρχικής σοβαρότητας άσθματος με μελλοντικές παροξύνσεις



Επίπτωση της κύησης στο άσθμα

• 1/3 -> βελτίωση, 1/3 -> επιδείνωση και 1/3 -> παραμένει
σταθερό

• Οι έγκυες με σοβαρό άσθμα είναι πιο πιθανό να
παρουσιάσουν επιδείνωση σε σχέση με τις εγκύους με ήπιο
άσθμα

• Το άσθμα παρουσιάζει συνήθως παρόμοια πορεία με
προηγούμενες εγκυμοσύνες

• Συνήθως το άσθμα επιστρέφει στην προ-εγκυμοσύνης
κατάσταση μέσα στο πρώτο τρίμηνο μετά τον τοκετό
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Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: συχνότητα

Maselli et al Thorax 2006

• Διαφορετικοί ορισμοί 
παροξυσμών

• Διαφορετικού τύπου μελέτες 
(cohorts, case studies)

• Ποσοστό παροξύνσεων 1% έως 
100%

• Cohorts:  2-8% IR - Case studies: 
38.9-73% IR

• Έλλειψη μελετών σύγκρισης 
σοβαρότητας παροξύνσεων



Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: συχνότητα

Schatz et al JACI 2003

• Ήπιο άσθμα: 873 / Μέτριο άσθμα: 814 / Σοβαρό άσθμα: 52

• Παροξύνσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:
12,6% των γυναικών με ήπιο άσθμα
25,7% των γυναικών με μέτριο άσθμα
51,9% των γυναικών με σοβαρό άσθμα

• Ποσοστά νοσηλείας: 2%, 7% και 27% αντίστοιχα

• Μικρότερο ποσοστό παροξύνσεων σε ασθενείς υπό παρακολούθηση
από ειδικό (9-11%)

Schatz et al Blue 2003
Stenius et al Thorax 1996
Jana et al J Obst Gyn 1995



Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: κατανομή

• Επιδείνωση συνήθως στο
τέλος του 2ου και αρχές του 
3ου τριμήνου και πιο συχνά 
τον 6ο μήνα (μεταξύ 17ης και 
24ης εβδομάδας)

• Λιγότερες παροξύνσεις και 
βελτίωση συμπτωμάτων τον 
τελευταίο μήνα κύησης

• Κατά τον τοκετό επιδείνωση 
παρουσιάζεται σε <10% των 
εγκύων και συνήθως τα 
συμπτώματα είναι ήπια. 

Stenius-Aarniala et al. Thorax 1996; Murphy et al. Obstet Gynecol 2005; Schatz et al. JACI 1988



Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: Παράγοντες 
κινδύνου

• Προϋπάρχον σοβαρό άσθμα μη ελεγχόμενο

• Ανεπαρκή προγεννητική φροντίδα

• Μη συμμόρφωση φαρμακευτική αγωγή

• Η έλλειψη ICS, όταν ενδείκνυται

• Παχυσαρκία

• Κάπνισμα

• Ιογενείς λοιμώξεις

Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Murphy and Gibson Clin Chest Med 2011



Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: Παράγοντες 
κινδύνου

Minerbi-Codish et al Respiration 1998

• Οι εγκυμονούσες με 
άσθμα είναι πιθανά πιο 
ευάλωτες σε ιογενείς 
λοιμώξεις
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Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και κύηση

• Σπιρομέτρηση, στατικοί όγκοι, μέτρηση
αντιστάσεων, MIP/MEP, διάχυση: καλό
προφίλ ασφαλείας σε φυσιολογική
εγκυμοσύνη (αποφυγή στην προ-εκλαμψία)

• Η σπιρομέτρηση παραμένει ο
καθιερωμένος τρόπος παρακολούθησης
του ελέγχου του άσθματος και στην
εγκυμοσύνη

• Το πρόβλημα δεν είναι στη δυσκολία
τέλεσης ή στο προφίλ ασφαλείας αλλά στις
φυσιολογικές τιμές

Cooper BG, Thorax 2012
Gaga et al Breath 2007



Κύηση και αναπνευστικό σύστημα

 FRC (-20%) στο τελευταίο μισό της 

εγκυμοσύνης (λόγω ERV και RV)

 IC και TV

Διατήρηση FEV1 και (F)VC

 αερισμού (VE), κυρίως λόγω  TV και 

λιγότερο των RR (προγεστερόνη)

 PaO2 (100-105 mmHg) στην αρχή

 PaCO2 (32-34 mmHg) και διατήρηση pH

Chamberlain G. BMJ. 1991
Gaga et al Breath 2007

Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και κύηση



Grindheim et al BJOG 2012

Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και κύηση



Κύηση και άσθμα

Zairina et al J Asthma 2016

Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και κύηση



Κύηση και άσθμα

Zairina et al J Asthma 2016

Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής και κύηση



ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
την κύηση

• Το άσθμα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια/μετά την κύηση

• Οι παροξύνσεις του άσθματος κατά την κύηση είναι πιο συχνές
και πιο σοβαρές

• Η σπιρομέτρηση είναι επικίνδυνη και αντενδείκνυται κατά την
κύηση

• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο και
για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στο έμβρυο και πρέπει να διακόπτεται



ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
την κύηση

• Το άσθμα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια/μετά την κύηση

• Οι παροξύνσεις του άσθματος κατά την κύηση είναι πιο συχνές
και πιο σοβαρές

• Η σπιρομέτρηση είναι επικίνδυνη και αντενδείκνυται κατά την
κύηση

• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο και
για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στο έμβρυο και πρέπει να διακόπτεται



ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
την κύηση

• Το άσθμα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια/μετά την κύηση

• Οι παροξύνσεις του άσθματος κατά την κύηση είναι πιο συχνές
και πιο σοβαρές

• Η σπιρομέτρηση είναι επικίνδυνη και αντενδείκνυται κατά την
κύηση

• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο
και για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
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Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση

 Αρκετές μελέτες κατά τις τελευταίες δεκαετίες συσχετίζουν το άσθμα ως παράγοντα 

κινδύνου επιπλοκών στην κύηση τόσο για τη μητέρα όσο και το έμβρυο

 ΓΙΑΤΙ?

 Ανοσολογία άσθματος per se?

 Επίδραση μη ελεγχόμενου άσθματος και συχνών/σοβαρών παροξύνσεων?

 Δευτερογενώς από τα φάρμακα για το άσθμα?
Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Gaga et al Breath 2007

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

Νεογνική υποξαιμία

Πρόωρο τοκετό

Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό (SGA)

Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης

Περιγεννητικό θάνατο

Υπερέμεση εγκυμοσύνης 

Κολπική αιμορραγία

Προ-εκλαμψία / Εκλαμψία

Μαιευτικές επιπλοκές

Status asthmaticus – θάνατο



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση

• Μετα-ανάλυση, 1979-2009

• Συνολικά 40 μελέτες με συνολικά 1.637.180 ασθενείς

• Παράμετροι: 

• Χαμηλό βάρος γέννησης

• Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό (SGA)

• Πρόωρος τοκετός

• Προ-εκλαμψία

• Επίδραση φαρμακευτικής αγωγής για το άσθμα



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (βρέφος)

 Outcome: Χαμηλό βάρος γέννησης (< 2,5 κιλά)

Murphy et al BJOG 2011

93 g 



 Outcome: Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό 

(Small for gestational age - SGA) < 10th percentile

Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (βρέφος)



Outcome: Πρόωρος τοκετός < 37 εβδομάδες

…….αλλά χωρίς διαφορά και πάλι στις μελέτες με παρέμβαση των ιατρών στην αγωγή (Ν=5)

Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (βρέφος)



 Προεκλαμψία (>140 mmHg ΣΑΠ ή >90 mmHg ΔΑΠ και πρωτεΐνουρία)

Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα)



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση 
(μητέρα/βρέφος)

 Συγγενείς δυσπλασίες εμβρύων 

Meta-analysis of cohort studies published between 1975 and March 2012

Maternal asthma was associated with a significantly increased risk of congenital malformations 

(RR 1.11, 95% CI 1.02-1.21), cleft lip with or without cleft palate (RR 1.30, 95% CI 1.01-1.68), 

neonatal death and neonatal hospitalization.

 There was no significant effect of asthma on major malformations (RR 1.31, 95%CI 0.57-3.02)

 Exacerbations and use of bronchodilators and inhaled corticosteroids were not associated with congenital 

malformation risk.
Murphy V et al BJOG 2013



ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
την κύηση

• Το άσθμα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια/μετά την κύηση

• Οι παροξύνσεις του άσθματος κατά την κύηση είναι πιο συχνές
και πιο σοβαρές

• Η σπιρομέτρηση είναι επικίνδυνη και αντενδείκνυται κατά την
κύηση

• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο
και για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στο έμβρυο και πρέπει να διακόπτεται
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ΜΥΘΟΣ Η’ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?

• Το ανοσολογικό προφίλ των ασθματικών γυναικών αλλάζει κατά
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• Το άσθμα σχετίζεται με προβλήματα τόσο για τη μητέρα όσο και
για το έμβρυο

• Η αγωγή για το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί σοβαρά
προβλήματα στο έμβρυο και πρέπει να διακόπτεται



Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση



Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση
 Στόχος είναι πάντα ο ΕΛΕΓΧΟΣ της νόσου (μείωση πιθανότητας επιπλοκών κύησης)

NAEPP Guidelines 



 Θεραπευτικά βήματα για την επίτευξη του ΕΛΕΓΧΟΥ

NAEPP Guidelines,  Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση



Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
 Τα βασικά φάρμακα του άσθματος (SABA, ICS, LABA, LTRAs, Omalizumab) είναι 

ασφαλή για χρήση κατά την διάρκεια της κύησης 

NAEPP  and GINA Guidelines,  Gaga et al Breath 2007, Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012



Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
 Τα βασικά φάρμακα του άσθματος (SABA, ICS, LABA, LTRAs, Omalizumab) είναι 

ασφαλή για χρήση κατά την διάρκεια της κύησης 

Blais L. et al JACI 2008



Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων

Βασικά σημεία γύρω από την ασφάλεια και την σωστή επιλογή φαρμάκων

 Τα ICS είναι η βασική επιλογή ρυθμιστικής θεραπείας. Η βουδεσονίδη έχει τις 

περισσότερες μελέτες και το καλύτερο προφίλ ασφαλείας (ιδανική για έναρξη ICS στην 

κύηση όταν ενδείκνυται). Αν η έγκυος λαμβάνει κάποιο άλλο ICS δεν το αλλάζουμε!

 Τα LABA θεωρούνται ασφαλή και προτείνονται από τις οδηγίες ΌΤΑΝ δεν ρυθμίζεται το 

άσθμα με μέτρια δόση ICS. ΔΕΝ υπάρχουν μελέτες στη κύηση….

Τα LTRAs και ειδικότερα η μοντελουκάστη θεωρείται ασφαλής με περιορισμένες όμως 

μελέτες (Bakhireva LN. JACl 2007, Sarkar M. Eur J Clin Pharmacol. 2009). Ως συμπληρωματική θεραπεία

NAEPP  and GINA Guidelines,  Gaga et al Breath 2007, Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012



Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων

Βασικά σημεία γύρω από την ασφάλεια και την σωστή επιλογή φαρμάκων

 Τα ΟCS σχετίζονται πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης, προεκλαμψία και συγγενείς 

δυσπλασίες (λαγώχειλο ή/και λυκόστομα) . 

• Όμως η χρήση τους στην παρόξυνση ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ αφού ο κίνδυνος από την υποξαιμία της 

εγκύου είναι πολλαπλάσιος για την μητέρα και το έμβρυο. 

• Αν η έγκυος λαμβάνει χρονίως OCS λόγω σοβαρού άσθματος, ενημερώνουμε για τους 

κινδύνους και συστήνουμε την συνέχισή τους στη μικρότερη δυνατή δόση (ο κίνδυνος απώλειας 

ελέγχου της νόσου είναι μεγαλύτερος από τις παρενέργειές τους)

 Το Omalizumab (Xolair) θεωρείται ασφαλές (category B, FDA), αν και τα στοιχεία είναι 

πρώιμα (σε εξέλιξη η μελέτη EXPECT). Δεν το διακόπτουμε σε γυναίκα που ήδη το λαμβάνει, 

το ξεκινάμε σταθμίζοντας τη σχέση ρίσκου/οφέλους. Βάρος????

NAEPP  and GINA Guidelines,  Gaga et al Breath 2007, Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012



J Allergy Clin Immunol 2015;135:407-12

• Προοπτική μελέτη παρατήρησης για έγκυες που έχουν λάβει τουλάχιστον μια 
φορά omalizumab είτε έως 8 εβδομάδες προ της σύλληψης ή κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 

• Outcomes: φυσιολογικές γεννήσεις, αποβολές/εκτρώσεις, συγγενείς δυσπλασίες
etc.

• Έως 2012, συνολικά 191 έγκυες στη βάση δεδομένων, 188 εξ αυτών με έκθεση κατά 
το 1ο τρίμηνο και 169 εξ αυτών με γνωστό outcome.

• Αποτελέσματα ως τώρα: Συγγενείς δυσπλασίες, προωρότητα, χαμηλό βάρος 
γέννησης, SGA χωρίς διαφορές από γενικό πληθυσμό εγκύων με άσθμα που δεν 
έχουν λάβει omalizumab.



Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα

 Αξιολόγηση του ελέγχου. Χρήση FEV1 και PEFR (με προσοχή)

 Προσεκτική εκτίμηση της δύσπνοιας και του περιορισμού των δραστηριοτήτων 

(φυσιολογικά αυξάνονται στην κύηση)

 Τακτική παρακολούθηση (ακόμα και ανά μήνα)

 Γρήγορο step-up της θεραπείας για την επίτευξη ελέγχου, ΌΧΙ step-down κατά την κύηση 

(NAEPP ναι, GINA όχι)

NAEPP Guidelines,  Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση
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ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

• Το άσθμα είναι μια από τις πιο συχνές νόσους 
που περιπλέκει την εγκυμοσύνη (4-10%)

• Θεραπεία με βάση τις οδηγίες

• Στόχος = ο καλός έλεγχος του άσθματος. 

Το κακώς ελεγχόμενο άσθμα, όπως και οι 
παροξύνσεις της νόσου μπορούν να έχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις τόσο στην έγκυο όσο και 
στο βρέφος.

• Συνεργασία γυναικολόγου - πνευμονολόγου









Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την 
κύηση.
 Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου? 

Powell H. et al LANCET 2011



Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την 
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Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την 
κύηση.
 Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου? 

Powell H. et al LANCET 2011



 Ανοσολογική «εκτροπή» στην κύηση προς Th2 έναντι Th1 απάντησης (προστασία εμβρύου). Όμως 

δεν παρατηρείται περαιτέρω ↑ Th2/Th1 στην κύηση ασθματικών γυναικών Bohacs et al Inflamm Res 2010, Toldi et al Int

Immunol 2011

 Αυξημένη «φυσιολογική δύσπνοια» 

κατά την εγκυμοσύνη. 

 Ρινική απόφραξη λόγω υπεραιμίας και 

οιδήματος

(ΠΡΟΣΟΧΗ στην αξιολόγηση των 

συμπτωμάτων  επιδείνωσης του άσθματος!!)

Milne JA. Postgrad Med J. 1979
Gaga et al Breath 2007

Κύηση και αναπνευστικό σύστημα





Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση 
(μητέρα/βρέφος)
 Πρόωρος τοκετός (< 37 εβδομάδες κύησης)

preterm delivery by active asthma management

Murphy et al BJOG 2011



Μαιευτικές επιπλοκές σε εγκύους με άσθμα

Retrospective data from 223,512 singleton deliveries from 12 centers across the US from 2002 through 2008

Mendola P, et al Am J Obstet Gynecol 2013

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (βρέφος)



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση 
(μητέρα/βρέφος)

Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης

1. Υποξία μητέρας – εμβρύου κατά τις παροξύνσεις ή σε ανεπαρκή έλεγχο της νόσου

Murphy et al Thorax 2006



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση 
(μητέρα/βρέφος)

Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης

1. Υποξία μητέρας – εμβρύου κατά τις παροξύνσεις ή σε ανεπαρκή έλεγχο της νόσου

Μια μελέτη σε 2123 γυναίκες με άσθμα έδειξε ότι η χαμηλή FEV1 σχετιζόταν σημαντικά με 

προωρότητα και προεκλαμψία

Blais L. et al JACI 2008

Schatz et al. Am J Obstet Gynecol 2006



Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση 
(μητέρα/βρέφος)

Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης

2.  Ύπαρξη μιας κοινής οδού που οδηγεί σε υπεραντιδραστικότητα των λείων μυών στο 

βρογχικό δέντρο και τη μήτρα 

Πιθανή εξήγηση της αυξημένης συχνότητας του πρόωρου τοκετού σε έγκυες 

γυναίκες με άσθμα

3.  Ύπαρξη μιας κοινής οδού κυτταρικής διήθησης μαστοκυττάρων και απελευθέρωσης 

μεσολαβητών από αυτά 

Συσχέτιση προεκλαμψίας με το άσθμα

Kramer MS. et al J Epidemiol 1995, Bertrand JM et al NEJM 1985

Siddiqui S et al. BJOG2008



Επίπτωση της κύησης στο άσθμα



Παροξύνσεις άσθματος και κύηση: συχνότητα

Maselli et al Thorax 2006

• Διαφορετικοί ορισμοί 
παροξυσμών

• Διαφορετικού τύπου μελέτες 
(cohorts, case studies)

• Ποσοστό παροξύνσεων 1% έως 
100%

• Cohorts:  2-8% IR - Case studies: 
38.9-73% IR

• Έλλειψη μελετών σύγκρισης 
σοβαρότητας παροξύνσεων



 Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εκπαίδευση της εγκύου - ασθματικού

Schatz  M. NEJM 2009

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση



Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα

 Θεραπεία ρινίτιδας 

Ενδορρινικά CS: θεραπεία εκλογής, ασφαλή στην κύηση

2ης γενιάς αντισταμινικά (loratadine, cetirizine) : ασφαλή στην κύηση, ΌΧΙ 

συνδυασμοί με ψευδοεπινεφρίνη

LTRA: γενικά ασφαλή στην κύηση

NAEPP Guidelines,  Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση



Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα

 Θεραπεία ΓΟΠ (πολύ σημαντική στις ασθματικές εγκύους!)

Η2 Blockers: Ασφαλή φάρμακα (κατηγορία Β, FDA)

Αναστολείς αντλιών πρωτονίων : γενικά ασφαλή στην κύηση Pasternak B. NEJM 2010

NAEPP Guidelines,  Schatz  M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση



Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την 
κύηση.

Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα

 Προσοχή στην συμμόρφωση στην αγωγή, ειδικά στα ICS!!!

Zetstra-van der Woude PA et al JACI 2013



 Συγγενείς δυσπλασίες εμβρύων 

5124 cases of liveborn children with major congenital malformations and 30 053 controls in UK (1998-2004)

matched case-control study 

 Exacerbations and use of asthma medication were not associated with congenital malformation risk.

Tata LJ, et al Thorax 2008

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (βρέφος)


