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Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

Ορισμός σοβαρού άσθματος 

Όταν η διάγνωση του άσθματος έχει επιβεβαιωθεί και οι συνοσηρότητες έχουν 
ελεγχθεί, σοβαρό άσθμα ορίζεται ως το άσθμα

- που απαιτεί θεραπεία με υψηλές δόσεις ICS + ένα 2ο ρυθμιστικό φάρμακο (και/ή 
OCS), ώστε να είναι ελεγχόμενο

ή

- που παραμένει “μη ελεγχόμενο” παρά την ως άνω θεραπεία

- το ελεγχόμενο άσθμα που απορυθμίζεται με την μείωση των υψηλών δόσεων ICS 
ή των OCS (ή άλλων βιολογικών παραγόντων)

ΜΥΘΟΣ: Όλοι εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν αναφερόμαστε στο σοβαρό άσθμα –

πλήρης και σαφής ορισμός



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

Τι σημαίνει “uncontrolled” – μη ελεγχόμενο άσθμα?

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω 4 κριτήρια:

• Κακός έλεγχος συμπτωμάτων: σταθερά τιμές ACQ >1.5 ή ACT <20

• Συχνές παροξύνσεις: 2 ή περισσότερες ώσεις OCS το προηγούμενο έτος

• Σοβαρές παροξύνσεις: ≥ 1 νοσηλεία για παρόξυνση το προηγούμενο έτος

• Μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών: FEV1<80% προβλεπόμενης.

* Ο ορισμός ERS/ATS δεν περιλαμβάνει το “σοβαρό” άσθμα που δεν λαμβάνει θεραπεία (WHO)

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στην κλινική πράξη οι περισσότεροι με τον όρο σοβαρό άσθμα εννοούν

το ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ (με συμπτώματα και παροξύνσεις) σοβαρό άσθμα. 

Είναι ο ασθενής που λαμβάνει SALM/FP 100/1000 με ACT 24 σοβαρό άσθμα?

Είναι ο ασθενής με FEV1 70-80% μη ελεγχόμενος αν δεν έχει παροξύνσεις ή συμπτώματα?



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

• Οδηγίες GINA – εκτίμηση βαρύτητας - ορισμός του σοβαρού άσθματος

 Πως?: Αναδρομικά από το επίπεδο της θεραπείας που απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων 

και των παροξύνσεων

 Πότε?: Εκτιμήστε τη βαρύτητα του άσθματος αφού ασθενής είναι σε θεραπεία για αρκετούς μήνες

- Η βαρύτητα του άσθματος δεν είναι στατική - μπορεί να αλλάξει με την πάροδο μηνών ή ετών

 Κατηγορίες βαρύτητας άσθματος:
- ΗΠΙΟ: καλά ελεγχόμενο με το βήμα 1 ή 2 της θεραπείας (SABA ή χαμηλή δόση ICS)

- ΜΕΤΡΙΟ: καλά ελεγχόμενο με το βήμα 3 της θεραπείας (χαμηλή δόση ICS / LABA)

- ΣΟΒΑΡΟ: ελεγχόμενο με το βήμα 4 ή 5 της θεραπείας (ICS μέτριας ή υψηλής δόσης / LABA ±
πρόσθετη θεραπεία), ή παραμένει μη ελεγχόμενο παρά αυτή τη θεραπεία

ΜΥΘΟΣ: Η FEV1 δεν αποτελεί κριτήριο ελέγχου του άσθματος  - και άρα του ορισμού 

του σοβαρού άσθματος -



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

• Οδηγίες GINA – εκτίμηση βαρύτητας - ορισμός του σοβαρού άσθματος

- ΣΟΒΑΡΟ: ελεγχόμενο με το βήμα 4 ή 5 της θεραπείας (ICS μέτριας ή υψηλής δόσης / LABA ±
πρόσθετη θεραπεία), ή παραμένει μη ελεγχόμενο παρά αυτή τη θεραπεία

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η FEV1 μπορεί όντως να μην συσχετίζεται με τα συμπτώματα. και 

τον έλεγχο του άσθματος, όμως FEV1<60% = ↑ κινδύνου παροξύνσεων (σοβαρό άσθμα?)



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΜΥΘΟΣ: Η υψηλή δόση ICS που απαιτείται για την διάγνωση του σοβαρού άσθματος 

είναι σαφώς οριζόμενη.

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 GINA Guidelines 2015 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάρχει σχετική σύγχυση για το ποια ακριβώς είναι η υψηλή 

δόση ICS. Πιο κοντά στην κλινική πράξη οι δόσεις από τα GINA



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΜΥΘΟΣ: Ο ασθενής με σοβαρό άσθμα παραμένει με σοβαρό άσθμα εφ όρου ζωής

 Η βαρύτητα του άσθματος δεν είναι στατική - μπορεί να αλλάξει με την πάροδο 
μηνών ή ετών, ή με διαφορετικές θεραπείες

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα μπορεί να βελτιωθούν και να

ελεγχθούν ικανοποιητικά στην πορεία του χρόνου (και να μειωθεί η βαρύτητα?)



• Δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά δεδομένα, ο επιπολασμός που αναφέρεται βασίζεται 
κυρίως σε εκτιμήσεις ειδικών (≈ 5% με 10 % των ασθματικών πάσχει από σοβαρό άσθμα)

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014, GINA 2016, ERS White Book 

Zervas E, ERS 2012

 

Σχήμα 4.1. Επιπολασμός στο σύνολο της χώρας 
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Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΜΥΘΟΣ: Τα σοβαρό άσθμα δεν είναι συχνό. Υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά δεδομένα



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Διαφορετικά δεδομένα ανά χώρα. Διαφορετικές μεθοδολογίες = 

διαφορετικά αποτελέσματα. 



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Διαφορετικά δεδομένα ανά χώρα. Διαφορετικέ μεθοδολογίες = 

διαφορετικά αποτελέσματα. 



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Διαφορετικά δεδομένα ανά χώρα. Διαφορετικέ μεθοδολογίες = 

διαφορετικά αποτελέσματα. Σοβαρό Vs μη ελεγχόμενο άσθμα???

Gaga M, Chest 2005



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΜΥΘΟΣ: Υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ μη ελεγχόμενου και σοβαρού άσθματος



Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δύσκολη η διάκριση μεταξύ μη ελεγχόμενου και σοβαρού άσθματος

Παρακολούθηση από ειδικό για 3-6 μήνες, επαναξιολόγηση διάγνωσης - θεραπείας
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ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014

Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

ΜΥΘΟΣ: το σοβαρό άσθμα μια ενιαία νόσος παθογενετικά – παθοφυσιολογικά - φαινοτυπικά

Samitas et al Allergy submitted



Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: το σοβαρό άσθμα έχει ετερογένεια – διαφορετικοί φαινότυποι?

Gaga M, Zervas E, Samitas K, Bel E. Clin Chest Med. 2012



ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ (hypothesis-based – unbiased approaches)

Wenzel S., Clin Exp Allergy. 2012

Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

ΜΥΘΟΣ: Φαινότυποι σοβαρού άσθματος – σαφώς οριζόμενοι και με κλινική σημασία 

Moore et al AJRCCM 2010



Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

Πραγματικότητα: Φαινότυποι σοβαρού άσθματος – έλλειψη κοινού ορισμού και 

μεθοδολογίας



Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

Πραγματικότητα: Φαινότυποι σοβαρού άσθματος – έλλειψη κοινού ορισμού και 

μεθοδολογίας – έλλειψη σταθερότητας στο χρόνο

Newby C. British Thoracic Society Severe Refractory Asthma Network PLoS One 2014



Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

Πραγματικότητα: Φαινότυποι σοβαρού άσθματος – έλλειψη κοινού ορισμού και 

μεθοδολογίας – έλλειψη σταθερότητας στο χρόνο - αβέβαιη κλινική σημασία



Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

Πραγματικότητα: Φαινότυποι σοβαρού άσθματος – 2 βασικά χαρακτηριστικά 

φαίνεται να έχουν κλινική και θεραπευτική σημασία:

 Th2/αλλεργικό υπόβαθρο και 

 ηωσινοφιλική φλεγμονή

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

• Certain characteristics of certain phenotypes may eventually promote targeted and/or more

effective therapies as well as help to predict different natural histories. 

• In that regard, eosinophilic inflammation, allergic/Th2 processes and obesity have been 

identified as characteristics or phenotypes which may be helpful. Age of onset is of great 

importance.

• Clinical, genetic and statistical approaches have identified an 

- early-onset allergic phenotype, 

- a later onset obese (primarily female and non-allergic) phenotype and 

- A later onset eosinophilic phenotype



– 59% ENFUMOSA1

– 71% SARP2

– 80% TENOR3

– 72% U-BIOPRED4

Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

Μύθος: Το σοβαρό άσθμα είναι κυρίως μη ατοπικό – «ενδογενές»

1. ENFUMOSA. Eur Respir J 2003; 2. Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 3. Haselkorn T, et al. J Asthma 2006 4. U-
BIOPRED Study Group ERJ 2015

Πραγματικότητα: Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ασθενών με σοβαρό άσθμα έχουν 

αλλεργικό άσθμα (θετική δερματική σε ≥1 κοινά αεροαλλεργιογόνα)
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Διαγνωστική προσέγγιση 

 Misdiagnosis of non-asthmatic conditions as uncontrolled asthma has been reported to be 
as high as 12–30% 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

Μύθος: Η διάγνωση του σοβαρού άσθματος είναι σχετικά εύκολη από τον Πνευμονολόγο. 

Εφόσον τεθεί από ειδικό …….. δεν χωρά αμφιβολίας περί τούτου!!!



Διαγνωστική προσέγγιση 

Robinson et al: Systematic evaluation of difficult asthma is useful as it can identify alternative or 
additional diagnoses, psychiatric illness or nonconcordance with therapy in a substantial 
proportion of cases (32% in the present series)

Πραγματικότητα: Η διάγνωση του σοβαρού άσθματος θέλει κόπο και χρόνο (3-6μήνες 

παρακολούθηση). Πάντα πρέπει να επαναξιολογείτε 

Robinson D. et al ERJ 2003

http://erj.ersjournals.com/content/vol22/issue3/images/large/erj220478-1.jpeg


Διαγνωστική προσέγγιση 

 Non-adherence to treatment should be considered in all difficult-to-control patients, as 
reports show that non-adherence can be as high as 32–56%

 Poor inhaler technique is also common and should be address

 Difficult-to-control and severe asthma are often associated with coexisting conditions

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

Πραγματικότητα: Η διάγνωση του σοβαρού άσθματος θέλει κόπο και χρόνο (3-6μήνες 

παρακολούθηση). Πάντα αξιολόγηση συμμόρφωσης-τεχνικής εισπνοής - συνοσηροτήτων



Διαγνωστική προσέγγιση 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

Πραγματικότητα: Η διάγνωση του σοβαρού άσθματος θέλει κόπο και χρόνο (3-6μήνες 

παρακολούθηση). Αξιολόγηση κλινικά σημαντικών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών

• Certain characteristics of certain phenotypes may eventually promote targeted and/or more

effective therapies as well as help to predict different natural histories. 

• In that regard, eosinophilic inflammation, allergic/Th2 processes and obesity have been 

identified as characteristics or phenotypes which may be helpful. Age of onset is of great 

importance.

• Clinical, genetic and statistical approaches have identified an 

- early-onset allergic phenotype, 

- a later onset obese (primarily female and non-allergic) phenotype and 

- A later onset eosinophilic phenotype



Διαγνωστική προσέγγιση 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διάγνωση του σοβαρού άσθματος θέλει κόπο και χρόνο.

Δύσκολη η διάκριση μεταξύ μη ελεγχόμενου και σοβαρού άσθματος

Παρακολούθηση από ειδικό για 3-6 μήνες, επαναξιολόγηση διάγνωσης - θεραπείας
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Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία



Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

 Step-wise increases in the dose of ICS, in combination with a LABA, improve the prospect of 
control compared with the use of ICS alone, including in some patients with severe asthma.
Although even higher doses of ICS (above 2000 mg/day of BDP equivalent dose) and ultra-
fine particle ICS are often tried in severe asthma, there are very few data to support this 
approach.

 In 30% of severe adult asthma patients, OCS are required in addition to ICS to maintain some 
degree of asthma control. It is not yet clear whether continuous low-dose OCS are better than multiple 

discontinuous bursts for controlling exacerbations.

 The routine use of nebulisers is discouraged owing to their relative inefficiency in drug 
delivery and because their use has been associated with deaths in severe asthma 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 

Μύθος: Ta φάρμακα που έχουμε δεν μας βοηθούν στο σοβαρό άσθμα. Καλύτερα να 

δίνουμε νεφελοποιητές

Πραγματικότητα: Πολύ μεγάλες δόσεις ICS είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν 

βοηθούν. LTRAs και θεοφυλλίνη έχουν ελάχιστη αποτελεσματικότητα. OCS 

απαραίτητα σε κάποιους ασθενείς. ΌΧΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ!!!!!!!!!!



Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

 Omalizumab: μείωση παροξύνσεων, μείωση ρυθμιστικής αγωγής (και OCS), βελτίωση 
ποιότητας ζωής, αναπνευστικής λειτουργίας και ελέγχου άσθματος 

Πραγματικότητα: Νέες θεραπείες (ή ενδείξεις φαρμάκων) ΄μας βοηθούν να ελέγξουμε 

καλύτερα το σοβαρό άσθμα: Omalizumab στο σοβαρό αλλεργικό άσθμα

Normansell R., Cochrane Database Syst Rev. 2014

Gert-Jan Braunstahl Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2013

Barnes N,. et al. J Asthma 2013



Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

 Mepolizumab: μείωση παροξύνσεων, μείωση OCS στο κορτικοεξαρτώμενο άσθμα, βελτίωση 
ποιότητας ζωής και ελέγχου άσθματος 

Πραγματικότητα: Νέες θεραπείες (ή ενδείξεις φαρμάκων) ΄μας βοηθούν να ελέγξουμε 

καλύτερα το σοβαρό άσθμα: Mepolizumab στο σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα

Ortega HG. N Engl J Med. 2014
Bel EH. N Engl J Med. 2014



Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

 Τiotropium: μείωση παροξύνσεων, βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας

Πραγματικότητα: Νέες θεραπείες (ή ενδείξεις φαρμάκων) ΄μας βοηθούν να ελέγξουμε 

καλύτερα το σοβαρό άσθμα: Tiotropium στο σοβαρό άσθμα με συχνούς 

παροξυσμούς και μόνιμη απόφραξη αεραγωγών

Kerstjens HA. N Engl J Med. 2012



Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

Θεραπευτική προσέγγιση άσθματος – ειδικά σημεία για το σοβαρό άσθμα

 Βελτιστοποιήστε τη δόση ICS/LABA
- Πλήρη αντίσταση στα ICS είναι σπάνια, ελέγξτε την συμμόρφωση!!
- Εξετάστε θεραπευτική δοκιμή με διαφορετικά σκευάσματα ICS/LABA

 ΌΧΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

 Εξετάστε τη χορήγηση χαμηλής δόση OCS ως θεραπεία συντήρησης
- (≤7.5mg  ισοδύναμο πρεδνιζόλονης/ημέρα): μπορεί να ωφελήσει ορισμένους ασθενείς, αλλά έχουν 
σημαντικές συστηματικές παρενέργειες. Αξιολόγηση και παρακολούθηση για οστεοπόρωση

 Προσθήκη θεραπείας ανεξάρτητα φαινοτύπου
- Θεοφυλλίνη, αντιλευκοτριένια:  περιορισμένο όφελος

- Tiotropium: Σε ασθενείς με μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών παρά τη μέτρια-υψηλή δόση ICS και 
LABA, η προσθήκη Tiotropium οδήγησε σε μείωση των παροξύνσεων, βελτίωση της πνευμονικής 
λειτουργίας και μείωση της χρήσης ανακουφιστικής αγωγής

 Προσθήκη θεραπείας με βάση το φαινότυπο
- Σοβαρό αλλεργικό άσθμα: σκεφτείτε την προσθήκη αντι-IgE θεραπείας (omalizumab)
- Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: σκεφτείτε την προσθήκη αντι-IL5 θεραπείας (mepolizumab)



• Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία σοβαρού άσθματος

• Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι

• Διαγνωστική προσέγγιση 

• Διαχείριση σοβαρού άσθματος - Θεραπεία

• Συμπεράσματα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ

Μύθοι και πραγματικότητες… αλλά και προβληματισμοί 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Το σοβαρό ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΣΘΜΑ αποτελεί πρόβλημα για τον ιατρική 
κοινότητα και τον ασθενή. 

• Χρειαζόμαστε σύγχρονα επιδημιολογικά στοιχεία για το μέγεθος του 
προβλήματος, με κοινή μεθοδολογία και ορισμό 

• Η διάγνωση του σοβαρού ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ άσθματος αποτελεί πρόκληση για 
τον γιατρό - πρέπει να επαναξιολογείται συχνά και κριτικά. 

• Η ατοπία και η ηωσινοφιλία μπορούν να μας βοηθήσουν στην φαινοτύπηση των 
ασθενών μας και στην στοχευμένη για αυτούς θεραπεία, με καλά αποτελέσματα

• Ο δρόμος για την … Ιθάκη μας (κατανόηση και θεραπεία σοβαρού άσθματος) 
είναι ακόμα μακρύς αλλά μάλλον τον κοιτάμε πια με αισιοδοξία….

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ

Μύθοι και πραγματικότητες… αλλά και προβληματισμοί 
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Παθογένεση – παθοφυσιολογία σοβαρού άσθματος - Φαινότυποι 

ΜΥΘΟΣ: το σοβαρό άσθμα μια ενιαία νόσος παθογενετικά – παθοφυσιολογικά - φαινοτυπικά


