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Υπέρτατη Ιπποκρατική εντολή στον Ιατρό είναι ¨ωφελέειν ή μη βλάπτειν ¨  

 

Μία από τις βασικότερες αρχές της μοντέρνας ιατρικής: οι ανθρωποι 

παρουσιάζουν ενδογενείς διαφορές ο ένας από τον άλλο. 

 

Σωστή κλινική πράξη: εξατομικευμένη προσέγγιση στη διάγνωση και 

θεραπεία.  



         ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

 

Σχέδιο βάση 
διεθνών οδηγιών 

Ιδιαιτερότητα 
ασθματικού-
Εξατομικευμένη 
προσέγγιση 



             ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

Φλεγμονή αεραγωγών 

         Αντιφλεγμονώδη αγωγή (ICS, LTRA,  

       Chromones, theophylline, omalizumab) 

↓ συμπτώματα ↓ ΒΥ ↓“remodelling” ↓παροξύνσεις ↑  Αναπν. 

λειτουργίας 



Οι ασθενείς με ήπιο άσθμα αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των 

ασθματικών σε ποσοστό που φθάνει το 70% (σιωπηλή πλειονότητα). 

 

Οι τρέχουσες θέσεις ομοφωνίας της GINA συνιστούν θεραπεία με χαμηλή 

δόση ICS για ασθματικούς ασθενείς στο βήμα 2 που ουσιαστικά είναι 

ασθενείς με ήπιο επιμένον άσθμα σύμφωνα με την προηγούμενη 

ταξινόμηση. 

 

Η χορήγηση της χαμηλής δόσης ICS προτείνετε να διαρκεί τουλάχιστο 3 

μήνες ώστε να είναι εφικτό να φανεί θεραπευτικό όφελος. 



Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να 

υποστηρίζουν τη διαλείπουσα αγωγή στο ήπιο 

επιμένον άσθμα!  

Στη κλινική πράξη είναι σύνηθες ο ασθματικός όταν 

νιώσει «καλά» να εγκαταλείπει την θεραπευτική του 

αγωγή!  

 

Gupta et Weiss, 2009 
Kandane-Rathnayake et al, 2009 



 



 



 





 



                    Μελέτη START 

     Steroid Treatment as Regular Therapy 

7000 ασθματικοί με ήπιο επιμένον άσθμα έλαβαν 

βουδεσονίδη ή placebo για 3 χρόνια. Στο 3ο χρόνο της 

μελέτης το 50% των ασθματικών που έλαβαν placebo 

χρειάστηκαν επιπρόσθετη θεραπεία με κορτικοειδή και το 

6% παρουσίασε σοβαρή παρόξυνση ενώ το 30% των 

ασθενών που ελάμβαναν βουδεσονίδη χρειάστηκε 

επιπρόσθετη θεραπεία με κορτικοειδή και το 3% 

παρουσίασε σοβαρή παρόξυνση. 

  

Οι μεταβολές στον προ και μετά βρογχοδιαστολή FEV1 αν 

και ήταν στατιστικά σημαντικές ήταν ωστόσο μικρές στο 

τέλος των 3 ετών θεραπείας. 

 

William W. Busse et al, 2008. 



                   Μελέτη OPTIMA 

Η πρωταρχική παράμετρος που αξιολογήθηκε ήταν 

η συχνότητα των παροξύνσεων. Αυτή βρέθηκε να 

είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα 

που έλαβε placebo σε σύγκριση με την ομάδα που 

έλαβε τη χαμηλή δόση ICS.  

Ο συνδυασμός βουδεσονίδης- φορμοτερόλης δεν 

πρόσφερε κανένα επιπρόσθετο όφελος σε σύγκριση 

με τη βουδεσονίδη μόνη της. 

 

Paul M O’ Byrne et al, 2001. 

 

 



                      Μελέτη  IMPACT 

         Improving Asthma Control Trial 

 

Dr Boushey, πιστεύει ότι τα ICS είναι κατάλληλα στους ¨σωστούς¨ 

ασθματικούς. ( Οι ασθματικοί της μελέτης START και OPTIMA δεν 

ήταν οι ίδιοι με της μελέτης IMPACT). 

 

Dr Fabbri, σχολίαζει τη δυσχέρεια διάκρισης μεταξύ ήπιο διαλείπον 

και ήπιο επιμένον άσθμα.  

 

Η αξιολόγηση ασθενών με ήπιο επιμένον άσθμα είναι δύσκολη γιατί η 

βελτίωση του FEV1 και της PEF που αποτελούν πρωταρχικές 

παραμέτρους αξιολόγησης στις μελέτες ασθματικών δεν αποτελούν τη 

καλύτερη επιλογή στο ήπιο επιμένον άσθμα και το ίδιο ισχύει και για 

τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής.   



 Η θεραπευτική προσέγγιση στο ήπιο επιμένον άσθμα με 

εισπνεόμενα ή από του στόματος κορτικοειδή κατ’ επίκληση, 

βάση ¨σχεδίου δράσης¨που έχει δωθεί στον ασθματικό είναι 

εφικτή (IMPACT).  

 

 Αποτελεί μια ελκυστική επιλογή σε σύγκριση με τη καθημερινή 

θεραπεία γιατί καθορίζει μια ελάχιστη έκθεση στο κορτικοειδή. 

 

 Μελλοντικά χρειάζονται μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό 

ασθματικών και μεγαλύτερης διάρκειας για να διευκρινιστεί εάν η 

διαλείπουσα θεραπεία με ICS που είναι κλινικά αποτελεσματική 

καταστέλλει τη χρόνια φλεγμονή και τη βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα της νόσου. 

 



Άσθμα ίδιου σταδίου και βαρύτητας αποτελεί μια ετερογενή νόσο 

(γενετικό υπόστρωμα) και η εξατομικευμένη προσέγγιση του 

ασθματικού από το γιατρό δίνει τα καλύτερα θεραπευτικά 

αποτελέσματα.  



Μελλοντική θεραπεία  δίνοντας έμφαση 

στους φαινότυπους άσθματος, τείνει να 

είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη!  


