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Παχυσαρκία και ΒΑ



Μύθοι

• Συσχέτιση μεταξύ άσθματος - παχυσαρκίας; (η παχυσαρκία 
συνδέεται με το άσθμα στις γυναίκες)

• Η παχυσαρκία περιορίζει τον έλεγχο του άσθματος;
• Αυξημένη συμπτωματολογία
• Αυξημένη φλεγμονή

• Ο φαινότυπος του παχύσαρκου ασθματικού ασθενή σχετίζεται με 
μη αλλεργικό άσθμα και non Th2 φλεγμονή

• Υπάρχει ιδιαίτερη θεραπεία για παχύσαρκους ασθματικούς;



Δομή ομιλίας 

I. Εισαγωγή (ορισμός)

II. Επιδημιολογικά δεδομένα

III. Κλινικά χαρακτηριστικά

IV. Μηχανισμοί 

V. Φαινότυποι

VI. Θεραπεία

σε παχύσαρκους με ΒΑ



Παχυσαρκία

• Γενετικά καθορισμένη χρόνια νόσος

• Χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
εναπόθεση λίπους στις λιπαποθήκες
του σώματος

• Σοβαρό και με αυξανόμενο ρυθμό 
πρόβλημα των ανεπτυγμένων κρατών

• WHO “Global Obesity”

World Health Organization: Obesity 
Available at http://www.who.int/topics/obesity/en



Παχυσαρκία

• Το National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) χαρακτηρίζει ως 
υπέρβαρους (overweight) αυτούς με Δείκτη Μάζας Σώματος (Body 
Mass Index - BMI) μεταξύ 25 - 29.9 kg/m2 και ως παχύσαρκους (obese)
αυτούς με BMI ≥ 30 kg/m2

Ο καθορισμός της παχυσαρκίας με βάση τον BMI 
δεν εξασφαλίζει την

εξατομικευμένη εκτίμηση της παχυσαρκίας, 
δεδομένης της σημασίας της σωματικής 

σύνθεσης, του ολικού (ποσοστού) σωματικού 
λίπους και της κατανομής του (κοιλιακής 

παχυσαρκίας)



• Συνιστάται η ευρεία χρήση των παραμέτρων: 

1) waist circumference (WC), 2) waist to hip ratio (WHR) και 3) waist to
height, λόγω υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας και εύκολου προσδιορισμού 
τους

• O WHR αποδίδει καλύτερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

• Εξέταση εκλογής για την ακριβή εκτίμηση της κατανομής του σωματικού 
λίπους θεωρείται η μέθοδος λιπομέτρησης/απορροφησιομετρίας DEXA (Dual
Energy X-ray Absorptiometry), ενώ εύχρηστη μέθοδο αποτελεί και η 
μέτρηση του πάχους δερματοπτυχών

Στη θέση του ΒΜΙ…



Η παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου για την 
εμφάνιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων



Άσθμα
Αύξηση του επιπολασμού στις δυτικές χώρες



Χρονικές τάσεις στον επιπολασμό παχυσαρκίας 
ενηλίκων και άσθματος στις ΗΠΑ

Sin DD , Sutherland E R Thorax 2008;63:1018-1023





Chen. Chest 2006; 130: 890 - 95

Non-Atopic Atopic

Η σχέση παχυσαρκίας - ατοπίας δεν είναι σταθερή



Παχυσαρκία και άσθμα στα παιδιά

Sithole et al Journal of Asthma 2008



Παχυσαρκία και βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα (AHR)

Αντικρουόμενα αποτελέσματα







Κλινικά χαρακτηριστικά άσθματος που 
συνδέεται με την παχυσαρκία

Η πλειοψηφία των ασθενών με σοβαρό ή δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα 
είναι παχύσαρκοι

Οι παχύσαρκοι ασθενείς με άσθμα έχουν:

• Χειρότερο έλεγχο άσθματος 

• Αυξημένες νοσηλείες 

• Κακή ανταπόκριση στη θεραπεία ελέγχου

Dixon AE et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2016;54(5):601-6



Μηχανισμοί άσθματος στην παχυσαρκία

Can Respir J. 2007; 14: 201–208

Shore S. J Allergy Clin Immunol 2008; 121(5): 1087-1093

Lugogo N L et al. J Appl Physiol 2010;108:729-734

Inactivity

Increased perception of dyspnea



Simon, G. E. et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63:824-830.

Obesity is associated with higher prevalence of 
mental disorders



Γενετικοί παράγοντες

• Certain genes that are linked to one particular illness may also be linked to another.

• Specific regions of the human genome are linked to both asthma and obesity, for 
example, chromosomes 5q, 6, 11q13, and 12q.

• Candidate genes for obesity may encode protein products such as inflammatory 
mediators that could be involved in the pathogenesis of asthma

Tantisira KG, et al. Thorax. 2001;56 Suppl 2:64-73.

Beuther DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174: 112 - 119





Επίδραση της παχυσαρκίας στους 
πνευμονικούς όγκους και την ενδοτικότητα

Decreased Compliance: Chest wall >> 
lung

ρηχή και γρήγορη αναπνοή κοντά 
στον  όγκο σύγκλισης των 
αεραγωγών - closing volume

Η παχυσαρκία αποτελεί 
σημαντικό φορτίο για το 
αναπνευστικό σύστημα 







Wenzel SE, Nat Med 2012

Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία δύο φαινότυπους άσθματος 
στους παχύσαρκους

Dixon AE et al. J Allergy Clin Immunol 2011;128:508-15
Holguin F et al. J Allergy Clin Immunol 2011;127:1486-93

Sutherland ER et al. PLoS One 2012;7:e36631

Φαινότυποι



Φαινότυποι

Φαινότυπος 1

• Όψιμη έναρξη (άσθμα 
ακολουθεί την παχυσαρκία) 

• Χαμηλότερα επίπεδα δεικτών 
αλλεργικής φλεγμονής 

• Βελτίωση με απώλεια βάρους

Φαινότυπος 2

• Πρώιμη έναρξη (παχυσαρκία 
σε ασθενείς με άσθμα)

• Υψηλά επίπεδα δεικτών 
αλλεργικής φλεγμονής

Dixon AE et al. J Allergy Clin Immunol 2011;128:508-15
Holguin F et al. J Allergy Clin Immunol 2011;127:1486-93

Sutherland ER et al. PLoS One 2012;7:e36631



Φαινότυποι

Φαινότυπος 1

• Όψιμη έναρξη 

• Χαμηλά επίπεδα 
δεικτών 
αλλεργικής 
φλεγμονής 

• Βελτίωση με 
απώλεια βάρους

Φαινότυπος 2

• Πρώιμη έναρξη 

• Υψηλά επίπεδα 
δεικτών 
αλλεργικής 
φλεγμονής

Φαινότυπος 3

• Άσθμα σχετιζόμενο 
με ρύπανση και 
ερεθιστικούς 
παράγοντες





Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

• Όψιμη έναρξη 

• Χαμηλότερα επίπεδα δεικτών αλλεργικής φλεγμονής

• Βελτίωση με απώλεια βάρους

• Για την εμφάνιση ευθύνονται παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί σχετιζόμενοι με την 
παχυσαρκία

• Χαμηλού βαθμού φλεγμονή στους αεραγωγούς

• Αντίθετα, αυξημένος ο ρόλος των μικρών αεραγωγών 
Al-Alwan A et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:1494-1502

Chapman DG et al. Respirology 2014;19:1170-7

• Η υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών δε σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές 
στους πνευμονικούς όγκους, αλλά με την ενδοτικότητα του θωρακικού 
τοιχώματος ή αυξημένο πάχος του τοιχώματος αεραγωγών 

Bates JH et al. J Appl Physiol 2015;118:36-41



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Van Veen et al. Allergy 2008;63: 570-57,



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

I. Αυξημένο οξειδωτικό stress, αλλαγή στο μεταβολισμό του ΝΟ

• Αυξημένα επίπεδα 8-ισοπροστανίου που σχετίζονται με ελαττωμένη τιμή ΝΟ
Holguin F et al. J Appl Physiol 2010;108:754-59

Holguin F et al. Am J Respir Crit Care Med2013;187:153-159

Μελέτες σε ζωικά μοντέλα:

• Αλλαγές στη διατροφή (δίαιτα πλούσια σε φρουκτόζη, ανεξάρτητα από αύξηση 
βάρους) μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο μεταβολισμό του ΝΟ, επομένως 
να οδηγήσουν σε οξειδωτικό stress και ελαττωμένη βιοδιαθεσιμότητα ΝΟ στους 
αεραγωγούς οδηγώντας σε μία de novo πάθηση των αεραγωγών στην 
παχυσαρκία

Singh VP et al. PloS One 2015;10:e0129850



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

II. Αλληλεπίδραση μεταξύ γήρανσης και αύξησης βάρους

Μελέτες σε ζωικά μοντέλα:

• Παχύσαρκα ποντίκια με δίαιτα πλούσια σε λίπη ανέπτυξαν βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα μόνο μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία (30-38 
εβδομάδες). Δεν παρατηρήθηκε σε νεαρότερα ποντίκια

Johnston RA et al. J Appl Physiol 2008;104:1727-1735



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

III. Αλλαγές σε παθοφυσιολογικά μονοπάτια των κυτταροκινών



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

IV. Νευρωνικός έλεγχος του τόνου των αεραγωγών

• Στην παχυσαρκία αλλαγές στον έλεγχο του τόνου των λείων μυών των 
αεραγωγών, μέσω χολινεργικών παθοφυσιολογικών μονοπατιών 

• Υψηλά επίπεδα ινσουλίνης μπορούν να προκαλέσουν σύσπαση των βρόγχων μέσω 
του πνευμονογαστρικού

Lieria LO et al. Cell Reports 2015;11:934-943

Nie Z et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;51:251-61

• Λεπτίνη (αντιποκίνη) επηρεάζει την παρασυμπαθητική ρύθμιση του τόνου των 
αεραγωγών 

Artega-Solis E et al. Cell Metabol2013;17:35-48



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

IV. Νευρωνικός έλεγχος του τόνου των αεραγωγών

• Ωστόσο, μελέτες με αντιδιαβητικά φάρμακα σε παχύσαρκα ποντίκια 
(μετφορμίνη) και ανθρώπους (pioglitazone) δεν έδειξαν αποτελεσματικότητα 
στη θεραπεία του άσθματος σχετιζομένου με την παχυσαρκία

Shore SA et al. J Appl Physioln 2008;105:1127-33

Dixon AE et al. Respir Res 2015;16:143

• Μία αναδρομική ανάλυση παχύσαρκων ασθενών με άσθμα έδειξε ότι ο ΒΜΙ δεν 
ήταν προγνωστικός παράγοντας στην κλινική ανταπόκριση στο τιοτρόπιο

Peters SP et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:1068-74



Φαινότυπος 1
Άσθμα ακολουθεί την παχυσαρκία

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή/ λειτουργικότητα των αεραγωγών

V. Διατροφικοί παράγοντες

• Διατροφή της εγκύου πλούσια σε λιπαρά οδηγεί σε ανάπτυξη άσθματος στον 
απόγονο

• Ζωικά μοντέλα κατέδειξαν τη σημασία της διατροφής κατά την εμβρυική/ 
περιγεννητική περίοδο στον κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας ή βρογχικής 
υπεραντιδραστικότητας

• Δίαιτα πλούσια σε λίπος: επηρεάζει την εμβρυική ανάπτυξη του πνεύμονα 
(δομικές αλλαγές στο επιθήλιο), προκαλεί αύξηση κυτταροκινών (πχ TNF-α), 
προκαλεί αυξημένη αντίσταση αεραγωγών, ελαττωμένη ενδοτικότητα

Griffiths PS et al. Pediatr Res 2015 [Epub ahead of print]



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

• Πρώιμη εμφάνιση

• Υψηλά επίπεδα δεικτών αλλεργικής φλεγμονής (πχ IgE)

• Βελτίωση συμπτωμάτων άσθματος (όχι βρογχικής υπεραντιδραστικότητας) με απώλεια 
βάρους

Σε σχέση με αδύνατους ασθματικούς:

• 3πλάσιος κίνδυνος εισαγωγής σε νοσοκομείο

• 6πλάσιος κίνδυνος νοσηλείας σε ΜΕΘ
Holguin F et al. J Allergy Clin Immunol 2011;127:1486-93

• Σε αυτό το φαινότυπο οι αυξημένοι δείκτες Th2 φλεγμονής σχετίζονται με 
αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας

Dixon AE et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2016;54(5):601-7



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Αντικρουόμενα δεδομένα για τους δείκτες της Th2 φλεγμονής σε 
παχύσαρκους ασθματικούς

• Αυξημένος ΒΜΙ έχει συνδεθεί με ελαττωμένα ηωσινόφιλα πτυέλων 
Van Veen IH et al. Allergy 2008;63:570-4

Lessard A et al. Chest 2008;134:317-23

• Σε παχύσαρκους με άσθμα: αυξημένη τιμή της IL-25 που παράγεται από το 
αναπνευστικό επιθήλιο (ενεργοποίηση τύπου 2 ενδογενών λεμφοειδών κυττάρων 
που παράγουν IL-5 και IL-13 ενδογενής ανοσολογική απάντηση)

Marijsse GS et al. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:1281-4



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Στην παχυσαρκία: 

• Αλλαγές στην κυκλοφορία των ηωσινοφίλων

• Συμμετοχή των ενδογενών ανοσολογικών αποκρίσεων στην ανάπτυξη 
ηωσινοφιλίας αεραγωγών σε παχύσαρκους ασθενείς με άσθμα

Dixon AE et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2016;54(5):601-7



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Ζωικά μοντέλα παχυσαρκίας- αλλεργικού άσθματος

Σημαντικές διαφορές στα ευρήματα (πχ ηωσινοφιλία στο BAL, περιβρογχική
ηωσινοφιλία) 
Διαφορές στην ηλικία, το στέλεχος, το φύλο, τη δίαιτα και το βαθμό παχυσαρκίας των 
ποντικών και τη συνολική έκθεση στο αλλεργιογόνο



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Μηχανισμοί αλλαγών της αλλεργικής νόσου των αεραγωγών 
στην παχυσαρκία

Μετά από δίαιτα πλούσια σε λιπαρά ή γενετικά μοντέλα παχυσαρκίας σε συνδυασμό 
με έκθεση σε αλλεργιογόνα: 
• Αυξημένη ηωσινοφιλία στο μυελό των οστών
• Αλλαγές στην κυκλοφορία των ηωσινοφίλων

Calixto MC et al. Br J Pharmacol 2010;159:617-25
Lintomen L et al. Obesity 2012;20:1959-65



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Αντιποκίνες

Επιδημιολογικά δεδομένα και στοιχεία από ζωικά μοντέλα δείχνουν ότι οι 
αντιποκίνες συμβάλουν στη φλεγμονή των αεραγωγών

Αντιπονεκτίνη: 
Αντιφλεγμονώδης μεσολαβητής που ελαττώνεται στην παχυσαρκία
Σε αδύνατα ποντίκια περιορίζει φλεγμονή και υπεραντιδραστικότητα των 
αεραγωγών

Shore SA et al. J Allergy Clin Immunol 2006;118:389-95
Verbout NG et al. J Allergy 2013; 2013:349520

Λεπτίνη: 
Αντιποκίνη που αυξάνει στην παχυσαρκία
Αυξάνει την υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, την τιμή IgE του ορού 

Shore SA et al. J Allergy Clin Immunol 2005;115:103-9



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Επίδραση παχυσαρκίας στον πνεύμονα

• Πιθανότητα για κοινά παθογενετικά μονοπάτια ανάμεσα στην 
υπεραντιδραστικότητα και στη σπλαχνική παχυσαρκία (πχ Chitinase-3-like-1) 
εμπλέκεται στις αλλεργικές αντιδράσεις και στη σπλαχνική  παχυσαρκία, πιθανώς 
μέσω γονιδίων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό

Ahangari F et al. Am J Respir Crit Care Med 2015;195:746-57
Loftus RM et al. J Biol Chem 2016;291:1-10

• Διαταραχές στο μεταβολισμό μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη παχυσαρκίας 
και διαταραχών ανοσοποιητικού, επιδρώντας στο άσθμα



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Διαταραχές μιτοχονδριακής λειτουργίας

Μιτοχονδριακοί πολυμορφισμοί έχουν συσχετιστεί με άσθμα στο γενικό πληθυσμό 
Flaquer A et al. Mitochondrion 2014;14:49-53

Zifa E et al. Mol Biol Rep 2012;39:4697-708

Στην παχυσαρκία υπάρχει διαταραχή της μιτοχονδριακής λειτουργίας και αύξηση του 
μιτοχονδριακού οξειδωτικού stress

Arruda AP et al. Nat Med 2014;20;1427-35

Διατροφή πλούσια σε λίπος οδηγεί σε αλλαγή στα μιτοχόνδρια των αεραγωγών

Leishangthem GD et al. ISRN Allergy 2013;2013:261297



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Τύπος διατροφής

Διατροφή πλούσια σε λίπος:
Σε άτομα με προϋπάρχον άσθμα προκαλεί οξεία φλεγμονή των αεραγωγών και 
αλλαγές στη φυσιολογία του πνεύμονα

Αυξάνει: ουδετερόφιλα πτυέλων,  έκφραση του Toll-like receptor 4 
Ελαττώνει την απόκριση σε βρογχοδιαστολή

Επηρεάζει δείκτες φλεγμονής και λειτουργία λείων μυϊκών ινών
Wood LG et al. J Allergy Clin Immunol 2011;127:1133-40



Φαινότυπος 2
Άσθμα επιπεπλεγμένο με παχυσαρκία

Τύπος διατροφής

Είδη λιπιδίων

Πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα  (μεσογειακού τύπου διατροφή πχ 
ελαϊκό οξύ) έχουν αντιφλεγμονώδη δράση
Κορεσμένα λιπαρά οξέα (δυτικού τύπου διατροφή, πχ παλμιτικό οξύ- κόκκινο κρέας) 
έχουν προφλεγμονώδη δράση

Σύγκριση 3 εβδομάδες διατροφή με αναλογία ελαϊκού / παλμιτικό = 1/1 vs. 12/1, 
προκάλεσε αυξημένη παραγωγή TNF-α, IL-10, IL-1β, ΙL-18

Kien CL et al. J Nutr Biochem 2015;26:1599-606

Παρά το ότι στο γενικό πληθυσμό δεν υπάρχουν διαφορές στον επιπολασμό του 
άσθματος με την κατανάλωση μεσογειακού ή δυτικού τύπου διατροφής, ωστόσο η 
διερεύνηση της επίδρασης των λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη άσθματος χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης

Lv N et al. J Asthma Allergy 2014;7:105-21
Brigham EP et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2015;114:273-80



Φαινότυπος 3
Άσθμα προκαλούμενο από ερεθιστικούς παράγοντες και 

ρύπανση στην παχυσαρκία

Σε μοντέλα μη παχύσαρκων ποντικών ΝΟ2

Martin RA et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2013;48:655-64
Ather JL et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2011;44:631-8

Ather JL et al. Cli Exp Allergy 2015;45:1245-58

Υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά πιο ευαίσθητα σε ρυπαντές εσωτερικού χώρου, 
ιδιαίτερα μικροσωματίδια (particulate matter –ΡΜ) και ΝΟ2

Lu KD et al. J Allergy Clin Immunol 2013;131:1017-23



Φαινότυπος 3
Άσθμα προκαλούμενο από ερεθιστικούς παράγοντες 

και ρύπανση στην παχυσαρκία

Έκθεση σε όζον

• Οι παχύσαρκοι εμφανίζουν μεγαλύτερη αντιδραστικότητα 
αεραγωγών και περισσότερα συμπτώματα στην έκθεση στο όζον

Alexeeff SE et al. Chest 2007;132:1890-7

Dong GH et al. Int J Obes 2013;37:94-100

• Αύξηση στα επίπεδα IL-1β στα προκλητά πτύελα μετά από έκθεση 
στο όζον, σχετίζεται με το ΒΜΙ 

Todoric K et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2015;114:251-3

• Αυξημένη αντίδραση παρατηρήθηκε και σε διάφορα πειραματικά 
μοντέλα 

Lu FL et al. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2006;290:856-65

Rivera-Sanchez YM et al. J Appl Physiol 2004;96:2200-6

• Στην αυξημένη απάντηση εμπλέκεται ο TNF-α
Williams AS et al. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2015;308:1168-77



Μηχανισμοί-Θεραπεία



Μηχανισμοί-Θεραπεία





Απώλεια βάρους

• A loss of 15% of body weight led to better results in FEV1

and FVC, lower symptom scores, and less frequent use of 

medication. 

• Improvement in asthma symptom control and lung function 

(FEV1, FVC)  but not AHR and eNO suggesting that weight 

loss does not modify lung inflammation

BMJ. 2000;320:827-32.

Respir Med 2008;102:10208

Chest 2004;125:2046052

Eneli IU et al.Thorax 2008; 63: 671 - 76



Βαριατρική Χειρουργική

• Improves asthma 

control and quality of 

life

• Improves airway 

hyperreactivity, 

particularly in the non-

atopic

Normal IgE High IgE

N = 23

Dixon AE et al. J Allergy Clin Immunol  2011; 128: 508 - 15



Συμπεράσματα

• Η παχυσαρκία συνδέεται με το άσθμα ιδιαίτερα στις γυναίκες

• Η παχυσαρκία στο ΒΑ σχετίζεται με 
• αυξημένη συμπτωματολογία, κακό έλεγχο 
• πολλαπλά μονοπάτια φλεγμονής

• Δεν υπάρχει ένας μοναδικός φαινότυπος του άσθματος που 
συνδέεται με την παχυσαρκία

• Απώλεια βάρους, άσκηση και υγιεινή διατροφή ως θεραπεία 
για παχύσαρκους ασθματικούς μαζί με τη φαρμακευτική 
αγωγή 


