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Περιστατικό 1 

• 25χρονος άνδρας, δάσκαλος πολεμικών τεχνών,  μη καπνιστής, 
με ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας από την παιδική ηλικία  

• Δύσπνοια κατά την άσκηση. Βήχας το τελευταία εξάμηνο, 
ιδιαίτερα τη νύχτα 

• Περιοδικός συριγμός στην αναπνοή τον τελευταίο μήνα 
• Φυσική εξέταση: χωρίς παθολογικά ευρήματα 
• Παρόμοια επεισόδια τα τελευταία 2 έτη, ιδίως την άνοιξη και το 

φθινόπωρο 
• Σπιρομέτρηση: FEV1 = 2,85 L (92%) FVC = 3,85 L (109%) 
 FEV1/ FVC = 74% 



Ποιο θα ήταν το επόμενο διαγνωστικό σας βήμα? 

Δοκιμασία βρογχιοδιαστολής δεν ενδείκνυται αφού FEV1> 80% 

 
Ο έλεγχος της ατοπίας με SPT θα μας βοηθήσει να διαγνώσουμε άσθμα  
 
Η ακτινογραφία θώρακος είναι το επόμενο διαγνωστικό βήμα 
 
Καταγραφή PEF για 2 εβδ. και εκτίμηση διακύμανσης θα επιβεβαιώσει 

την διάγνωση άσθματος 
 

Έναρξη αγωγής με ICS ή ICS/LABA και εκτίμηση ανταπόκρισης θα 
θέσει την διάγνωση άσθματος 
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Ιστορικό και συμπτώματα: Είναι άσθμα? 

 Έχετε εμφανίσει ένα ή περισσότερα επεισόδια συριγμού; 

 Έχετε ενοχλητικό βήχα, ιδιαίτερα τη νύχτα; 

 Εμφανίζετε βήχα ή συριγμό κατά την άσκηση; 

 Εμφανίζετε βήχα, συριγμό ή βάρος στο στήθος μετά από έκθεση σε 
αεροαλλεργιογόνα; 

 Όταν "κρυώνετε" το κρύωμα κατεβαίνει στο στήθος σας;  

 Είχατε ποτέ "κρυoλογήματα" που κράτησαν περισσότερες από 10 
ημέρες; 

 Τα συμπτώματα ανακουφίζονται με βρογχοδιασταλτικά φάρμακα; 

 Έχετε αλλεργική ρινίτιδα ή επιπεφυκίτιδα; 



 Η σπιρομέτρηση μπορεί να είναι φυσιολογική. Η ανταπόκριση στη 
βρογχοδιαστολή πρέπει να ελέγχεται ακόμα και όταν FEV1 > 80% 
 

 Η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή αρκετά συχνά είναι απούσα (σε 
ήπιο άσθμα – σε ασθενείς υπό θεραπεία– σε μόνιμη απόφραξη των 
αεραγωγών)  
 

 Η απουσία ανταπόκρισης στη βρογχοδιαστολή δεν αποκλείει την 
διάγνωση του άσθματος 
 

 Μια θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής δεν αποκλείει την ΧΑΠ από την 
διαφορική διάγνωση (θετική σε 20-30% των ασθενών με ΧΑΠ). 

Έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας στο άσθμα:  
Σπιρομέτρηση (ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή) 



 Δερματικές δοκιμασίες (SPT) = βασικό διαγνωστικό εργαλείο 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Η μέτρηση της ολικής IgE δεν έχει καμία αξία ως διαγνωστική εξέταση για 

τον έλεγχο της ατοπίας 
 

 Δοκιμασίες RAST : δεν υπερέχουν των SPT, πιο ακριβές 
 

 Η ατοπία δεν αποτελεί μέρος του ορισμού του άσθματος. SPT μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανίχνευση εκλυτικών παραγόντων συμπτωμάτων 

Έλεγχος αλλεργίας (ατοπίας)  
 



 Δεν απαιτείται για την διάγνωση του άσθματος 

 Για τον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων που μπορεί 
να μιμούνται ή να επιπλέκουν το άσθμα 

 Όταν η ανταπόκριση στην αγωγή δεν είναι καλή 

Ακτινογραφία θώρακος? 
 



 Μέτρηση διακύμανσης PEFR : Ημερήσια διακύμανση PEFR > 20% για 
διάστημα 1-2 εβδομάδων  

 
 

 Μέτρηση αναστρεψιμότητας PEFR : 60L/min (ή ≥ 20% της 
προβρογχοδιαστολής PEFR) μετά χορήγηση 400 μg salbutamol 
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Λειτουργικές δοκιμασίες: Διακύμανση PEFR 



Ιστορικό και συμπτώματα συμβατά με άσθμα 
 

+ 
 

Ή 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

Αναστρεψιμότητα με SABA 
 

FEV1 = 12% και 200ml 
PEFR = 20% και 60L 

Διακύμανση PEFR (1-2 εβδ.) 
 

PEF variability > 20% 
 



Περίπτωση 1 (συνέχεια) 
• 25χρονος άνδρας, δάσκαλος πολεμικών τεχνών,  μη καπνιστής, με 

ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας από την παιδική ηλικία  
• Δύσπνοια κατά την άσκηση. Βήχας το τελευταία εξάμηνο, 

ιδιαίτερα τη νύχτα 
• Περιοδικός συριγμός στην αναπνοή τον τελευταίο μήνα 
• Φυσική εξέταση: χωρίς παθολογικά ευρήματα 
• Παρόμοια επεισόδια τα τελευταία 2 έτη, ιδίως την άνοιξη και το 

φθινόπωρο 
• Σπιρομέτρηση: FEV1 = 2,85 L (92%) FVC = 3,85 L (109%) 
 FEV1/ FVC = 74% 
 
• Αρνητική δοκιμασία βρογχοδιαστολής, διακύμανση PEFR = 30% 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 



Ας υποθέσουμε ότι ο ασθενής μας είχε αρνητική δοκιμασία 
βρογχοδιαστολής και 15% διακύμανση PEFR. Σκέφτεστε την 
δοκιμασία προκλήσεως (BHR). 
 

Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για την BHR?   

Η BHR έχει εξαιρετική θετική προγνωστική αξία για την 
διάγνωση του άσθματος 

 
Οι ασθενείς με αλλεργικά ρινίτιδα έχουν θετική BHR σε 

ποσοστό  περίπου 10% 
 
Η μέτρηση της BHR είναι περισσότερο χρήσιμη για τον 

αποκλεισμό της διάγνωσης του άσθματος 
 
Η BHR δεν μπορεί να μετρηθεί αν η FEV1 είναι > 80% 
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 Περισσότερο χρήσιμη στον αποκλεισμό της διάγνωσης του άσθματος 

(<5% των ασθματικών έχουν αρνητική ΒHR) 
 

 Βρογχική υπεραντιδραστικότητα παρατηρείται και σε πολλές άλλες 
νόσους και σε ένα μικρό % υγιών ατόμων: 

   
             COPD                    Sarcoidosis          CHF                 
  Cystic Fibrosis       Post-ARDS          Post-URI   
  Allergic Rhinitis   Drowning             Sjogrens 
 
 
 Αλλεργική ρινίτιαδα: 40% εμφανίζουν ΒHR; αυτοί οι ασθενείς είναι 

περισσότερο πιθανό να αναπτύξουν άσθμα 

Μέτρηση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας (ΒHR)     
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Ποια θα ήταν η θεραπευτική σας επιλογή 
για τον ασθενή αυτό? 

ICS σε χαμηλή δόση και Aerolin κατ’ επίκληση 
 
Αντιλευκοτριένια και Aerolin κατ’ επίκληση 
 
LABA και Aerolin κατ’ επίκληση 
 
LABA και ICS σε χαμηλή δόση  
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Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 
επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 
περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή 
και τα δύο 

Επιλογές 
ρυθμιστικών 
φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 
+ LABA 
Εάν <6 ετών: 
Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή 
δόση ICS + LABA 

CS από το στόμα 
(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή 
δόση ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 
LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 
Θεοφυλλίνη SR 

Μείωση Αύξηση 

Ξεκινάμε την αγωγή από το βήμα 2, ή  
από το βήμα 3 αν ο ασθενής έχει πολλά συμπτώαμτα 

GINA  
Θεραπευτικά βήματα 



Περίπτωση 1(…συνέχεια) 

• Ο ασθενής λαμβάνει ICS σε χαμηλή δόση 
 

• Σε 1 μήνα επανέρχεται λέγοντας ότι αισθάνεται καλύτερα, δεν 
έχει συμπτώματα την ημέρα, ούτε βήχει, ούτε ξυπνάει τη νύχτα 
από το άσθμα 
 

• Αναφέρει ότι έχει ελαφρά δύσπνοια μόνο όταν τρέχει έντονα 
στο στάδιο 
 

• Χρησιμοποιεί Aerolin μόνο 1-2 φορές την εβδομάδα 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 = 3,10 L (100%) FVC = 3,85 L (108%) 
 FEV1/ FVC = 81% 
 
 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Ικανοποιητικός έλεγχος – αγωγή ως έχει 
 
 

Μερικός έλεγχος – αγωγή ως έχει και επανέλεγχος σε 1-2  μήνες 
 
 

Μερικός έλεγχος – σκεφτείτε αύξηση αγωγής 
 
Δεν είμαι σίγουρος, θέλω και .. κάτι άλλο 
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GINA  
Κατηγοριοποίηση με βάση τον ΕΛΕΓΧΟ  

Χαρακτηριστικά Ελεγχόμενο Μερικά ελεγχόμενο 
(οποιοδήποτε μέσα σε 

μία εβδομάδα) 

Μη ελεγχόμενο 

Ημερήσια συμπτώματα Καθόλου (ή <2 
φορές την εβδομάδα) 

Περισσότερες από 2 
φορές την εβδομάδα 

 
 
 
Τρία ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά του 
μερικά ελεγχόμενου 
άσθματος σε 
οποιαδήποτε 
εβδομάδα 

Περιορισμός 
δραστηριοτήτων 

Καθόλου Οποιοσδήποτε 

Νυκτερινά συμπτώματα 
- αφύπνιση 

Καθόλου Οποιαδήποτε 

Ανάγκη για λήψη 
ανακουφιστικών 
φαρμάκων 

Καθόλου 
(ή <2 φορές την 

εβδομάδα) 

>2 φορές την εβδομάδα 

PEF ή FEV1 Φυσιολογική (ή 
σχεδόν φυσιολογική) 

<80% της 
προβλεπόμενης (ή 

καλύτερης προσωπικής) 

Παροξύνσεις Καμία Μία ή περισσότερες 
ανά έτος 

Μία οποιαδήποτε 
εβδομάδα 
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 Βαθμολογία  25          αντιπροσωπεύει τον πλήρη έλεγχο   

 

 Βαθμολογία 20-24    σημαίνει καλό έλεγχο (ή μερικώς 
ελεγχόμενο άσθμα) 

 

 Βαθμολογία <19    αντιπροσωπεύει το μη ελεγχόμενο άσθμα 

 Η μικρότερη μεταβολή με κλινική σημασία για το ACT 
ορίστηκε στους 3 βαθμούς 

ACΤ και ΕΛΕΓΧΟΣ άσθματος 

Schatz M. JACI 2009  



ACΤ και κλινικές πληροφορίες 
 

Thomas M. Prim Care Respir J. 2009  

……. an ACT score of <19 
correctly predicted GINA 
‘partly controlled’ or 
‘uncontrolled’ asthma 94% 
of the time overall and 
>93% of the time . 

ACT: βοηθά στο ανιχνεύουν οι ασθενείς που δεν ελέγχονται καλά 



ACΤ και κλινικές πληροφορίες 

Ko FW et al, Respirology. 2012  

ACT: βοηθά στο να προβλέψουμε μελλοντικές παροξύνσεις 

 Σε πρόσφατη μελέτη καταδείχτηκε ότι με το αποτέλεσμα του ACT 
μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να προβλέψουμε τον κίνδυνο για 
μελλοντικές παροξύνσεις,  

 
 ………. 379 asthmatics completed the study. Baseline ACT score <19  had an odds 

ratio of 2.34 and 2.66 for urgent HCU and exacerbations, respectively, at 6 months 
(P < 0.0001). However, baseline FeNO and spirometry values had no association 
with urgent HCU and exacerbations.  

 The 3-month ACT score of ≤20 correlated best with step-up of asthma medications 
(sensitivity 0.65, specificity 0.81, % correctly classified 72.8). 



ACΤ και κλινικές πληροφορίες 

Papakosta D, Latsios D, Manika K, Porpodis K, Kontakioti E, Gioulekas D, J Asthma. Nov 2011 

ACT: συμπληρωματικό της FEV1, πρόβλεψη της υποκείμενης 
φλεγμονής 

 Ελληνική μελέτη έδειξε ότι το αποτέλεσμα του ACT σχετίζεται με την 
FEV1 %, και αντικατοπτρίζει την υποκείμενη  φλεγμονή όπως 
εκτιμάται με το εκπνεόμενο ΝΟ.  

 
 ………. 160 asthmatic patients with newly diagnosed asthma were included in the 

study. ACT score was found to have a positive correlation with %FEV(1) (r = 
0.177, p = .025) and negative correlation with FeNO ( r = -0.211, p = .007).  

  
 The change in ACT score between the two visits was significantly correlated to 

changes in FEV(1) (r = 0.538, p < .001) and in FeNO (r = -0.466, p < .001). 
 Although FEV(1) remains the main objective parameter for evaluating asthma, 

ACT score was found to reflect lung function and inflammation 



Περίπτωση 2 

• Σ.Μ 58 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια, έμπορος. Παρακολουθείται στο 
Ιατρείο Άσθματος από 5ετίας 
 

• Άσθμα από παιδική ηλικία. Ρινίτιδα + πολύποδες 
 

• Ατομικό αναμνηστικό: ΣΔ, ΑΥ.  
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα οικιακής σκόνης, ελιά και περδικάκι 
 

• Αγωγή: ICS υψηλή δόση/LABA, Singulair 10mg 1 x 1, χρήση Aerolin 
καθημερινά. Το τελευταίο 6μηνο 5 mg πρεδνιζολόνης καθημερινά  
 

•  3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο + 1 νοσηλεία, ACT: 16 
 

• FEV1 65%, FVC 89%, FEV1/FVC 66% 
 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Αλλαγή σκευάσματος ICS/LABA 
 
 
 

Προσθήκη Xolair 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 
Επαναξιολόγηση μετά από περαιτέρω έλεγχο 
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Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 
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Robinson Ds et al ERJ 2003 

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Επιβεβαίωση διάγνωσης –Έλεγχος συνοσηροτήτων 

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




Melani AS et al Respir Med. 2011 

Πόσοι ασθενείς χρησιμοποιούν σωστά τη συσκευή τους? 

  ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
 pMDI    42%      

  

DPIs   44%            
(Turbuhaler) 
 

DPIs           38%          
(Discus, 
 Handihaler) 
 

We have a total of 2288 records of inhaler technique. 
…….we found the strongest association between inhaler misuse and older age (p = 0.008), lower 
schooling (p = 0.001) and lack of instruction received for inhaler technique by health caregivers (p < 
0.001). Inhaler misuse was associated with increased risk of hospitalization (p = 0.001), emergency 
room visits (p < 0.001), courses of oral steroids (p < 0.001) and poor disease control evaluated as an 
ACT score for the asthmatics  



Περίπτωση 2 (.... συνέχεια) 

• HRCT θώρακος – CT σπλαχνικού κρανίου : κ.φ 
 

• Στατικοί όγκοι – διάχυση: κ.φ 
 

• FeNO = 30 ppm 
 

• Δεν αναφέρει συμπτωματολογία ΓΟΠ (Efficacy of esomeprazole for treatment of 
poorly controlled asthma. N Engl J Med. 2009 Apr 9;360(15):1487-99)  
 

• Μη παχύσαρκη – χωρίς συμπτωματολογία ΣΑΥΥ – Epworth score 2 
 

• Ψυχιατρική εκτίμηση: χωρίς μείζονα παθολογία 
 

• IgE: 520 IU ml      Eos αίματος = 500/μl ή 6% 
 

• Έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο έτος τόσο MDI όσο και DPI 
  

 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Αύξηση περαιτέρω της δόσης ICS (προσθήκη σκευάσματος ICS 
πρωί – βράδυ) 

 
 

Προσθήκη Xolair 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 
Επαναξιολόγηση μετά από περαιτέρω έλεγχο 

 

1 

2 

3 

4 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Αύξηση περαιτέρω της δόσης ICS (προσθήκη σκευάσματος ICS 
πρωί – βράδυ) 

 
 

Προσθήκη Xolair 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 
Επαναξιολόγηση μετά από περαιτέρω έλεγχο 

 

1 

2 

3 

4 



Περίπτωση 2 (.... συνέχεια) 

 
• IgE: 520 IU ml      Βάρος 63 κιλά 
  

 
Έναρξη Xolair 

Δόση 375 mgr ανά 15μερο 
(2 x 150mgr  +  1 x 75mgr) 



Περίπτωση 2 (…. 4 μήνες μετά) 

• Χωρίς παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές την εβδομάδα 
 

• ACT: 20 
 

• Αγωγή: Αμετάβλητη 
 

 

• FEV1 77%, FVC 91%, FEV1/FVC 73% 
 

Ανταπόκριση στο Xolair? 
ΝΑΙ 

 



Περίπτωση 2 (…. 3 χρόνια μετά) 

• 1 παρόξυνση με OCS μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα 
 

• ACT: 22 
 

• Αγωγή: Διακοπή από 2ετίας OCS, συνέχιση ICS υψηλή δόση/LABA 
και LTRAs 

 
 

• FEV1 85%, FVC 95%, FEV1/FVC 77% 
 



Xolair: Μείωση παροξύνσεων 
Μετανάλυση:  Eight studies met the inclusion criteria and were selected for analysis 
(a total of 3,429 patients,1,883 receiving omalizumab and 1,546 placebo)   

Rodrigo G. et al. Chest 2011  



 Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients 
(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006 (France) 

Xolair: Μείωση παροξύνσεων (στη κλινική πράξη) 

M. Molimard et al Resp. Med. 2008  



 A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with severe 
persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean centres 
from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.  

Xolair: Μείωση παροξύνσεων (στη κλινική πράξη) 

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012  



Xolair: Μείωση δόσης CS (στη κλινική πράξη) 

Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients 
(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006 (France)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Molimard et al Resp. Med. 2008  



A total of 346 patients received omalizumab therapy (France, n =108; Germany, n 
=238). Of these, 166 (48.0%) were taking maintenance OCS at baseline (France, 
n= 64 [59.3%]; Germany, n= 102 [42.9%]).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Molimard et al Resp. Med. 2010  

Overall, 84 (50.6%) patients 
stopped or reduced their 
OCS dose at the time of data 
collection;  
 
34 (20.5%) stopped and 
50 (30.1%) reduced OCS 
dose.  

Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών 



A total of 32 corticosteroid dependent asthmatic  patients received omalizumab 
therapy in Catalonia, Spain….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo C. et al Curr Med Res Opin. 2011 

At the end of follow-up, oral 
corticosteroids were with- 
drawn in 23 out of 31 patients 
(74.2%).  
 
Methotrexate was withdrawn 
in the three patients who 
were initially receiving it.  

Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών 



Xolair: Βελτίωση πνευμονικής λειτουργίας (στη κλινική πράξη) 

A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with 
severe persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean 
centres from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012  



Περίπτωση 3 

• Κ.Π 48 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια, ιδιωτική υπάλληλος. 
Παρακολουθείται στο Ιατρείο Άσθματος από 3ετίας 
 

• Άσθμα στην ενήλικο ζωή. Αλλεργική ρινίτιδα 
 

• Ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο  
 

• Δερματικά τεστ: ελιά και περδικάκι 
 

• Αγωγή: ICS υψηλή δόση/LABA, LTRAs, χρήση Aerolin 4-5 βδομάδα. 
Το τελευταίο 6μηνο 5 mg πρεδνιζολόνης καθημερινά  
 

•  Συχνές παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο (>5), όχι νοσηλεία, ACT: 17 
 

• FEV1 65%, FVC 89%, FEV1/FVC 66% (όταν λαμβάνει υψηλές δόσεις 
OCS = σχεδόν φυσιολογική) 
 



Περίπτωση 3 (.... συνέχεια) 

• HRCT θώρακος – CT σπλαχνικού κρανίου : κ.φ 
 

• Στατικοί όγκοι – διάχυση: κ.φ 
 

• FeNO = 23 ppm 
 

• Δεν αναφέρει συμπτωματολογία ΓΟΠ (χορήγηση PPIs χωρίς καμία βελτίωση)  
 

• Μη παχύσαρκη – χωρίς συμπτωματολογία ΣΑΥΥ – Epworth score 4 
 

• Χωρίς διαταραχές από την ψυχικά σφαίρα 
 

• IgE: 120 IU ml      Eos αίματος = 450/μl ή 5% 
 

• Έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο έτος τόσο MDI όσο και DPI 
  

 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Αύξηση περαιτέρω της δόσης ICS (προσθήκη σκευάσματος ICS 
πρωί – βράδυ) 

 
 

Προσθήκη Xolair 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 
Επαναξιολόγηση μετά από περαιτέρω έλεγχο 
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Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Αύξηση περαιτέρω της δόσης ICS (προσθήκη σκευάσματος ICS 
πρωί – βράδυ) 

 
 

Προσθήκη Xolair 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 
Επαναξιολόγηση μετά από περαιτέρω έλεγχο 

 

1 

2 

3 

4 



Περίπτωση 3 (…συνέχεια) 

• Η ασθενής λαμβάνει Xolair για 4 μήνες σε μηνιαία χορήγηση (300 
mg) 
 

• Ήπια βελτίωση συμπτωμάτων, κυρίως ρινίτιδας . Όμως 2 
παροξύνσεις με αύξηση δόσης OCS σε 40 mg prezolon και tapering  
 

• Υπό υψηλή δόση ICS + LABA και 5 mg πρεδνιζολόνης στην 
παρούσα εξέταση. ACT: 17 βαθμοί 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 = 52%  FVC = 88% 
     FEV1/ FVC = 60% 
    
 

Ανταπόκριση στο Xolair? 
OXI 

 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Διακοπή Xolair 
 
 
 

Συνέχιση Xolair για άλλους 4 μήνες και επαναξιολόγηση 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 

 

1 

2 

3 



Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες? 

Διακοπή Xolair 
 
 
 

Συνέχιση Xolair για άλλους 4 μήνες και επαναξιολόγηση 
 
 

Αύξηση δόσης OCS 
 

 

1 

2 

3 



Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?   
………..all patients eligible for omalizumab treatment, based on their 

symptoms, should be trialed for 16 weeks and omalizumab treatment 
should be stopped or continued based on the physician's assessment of 
response at this time, as specified in the European Union label. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

S. T. Holgate Eur Respir Rev 2007  



Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?   
…..όμως 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

..among 71 asthmatics who did not exhibit a clinical response within the first 16 
weeks of treatment with omalizumab added to optimized asthma therapy, 27 
responded to omalizumab  after a further 16 weeks of treatment. This suggests 
that, by prolonging the initial observational time, it could be possible  to extend the 
therapeutic benefits of omalizumab also to a  subgroup of potential “late responders”, 
incorrectly classified as non-responders on the basis of a 16-week period of  clinical 
evaluation. 



Περίπτωση 3 (…συνέχεια) 

• Η ασθενής λαμβάνει Xolair για 6 μήνες σε μηνιαία χορήγηση (300 
mg) 
 

• Καμία βελτίωση συμπτωμάτων. Νέα παρόξυνση πριν 5 ημέρες 
 

• Υπό υψηλή δόση ICS + LABA και 30 mg πρεδνιζολόνης στην 
παρούσα εξέταση. ACT: 19 βαθμοί 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 = 82%  FVC = 98% 
     FEV1/ FVC = 77% 
    
 Ανταπόκριση στο Xolair? 

OXI 
 



Περίπτωση 3 (…συνέχεια) 

• Η ασθενής μου… έδωσε την διάγνωση 
 

• « γιατρέ μάλλον έχω άσθμα που σχετίζεται με την περίοδό μου. 
Έκατσα και τα υπολόγισα και κάθε φορά γύρω στις 7 μέρες πριν 
αδιαθετήσω, αν δεν παίρνω αρκετή κορτιζόνη τότε, γίνομαι χάλια 
από το άσθμα μου. Μόλις πάρω τα 7 prezolon βελτιώνομαι αμέσως. 
Εσείς τι λέτε, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο?» 

    
 



Premenstrual asthma   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Premenstrual asthma (PMA) is considered to be the cyclical deterioration of 
the asthmatic condition during the premenstrual phase and/or the first days of 
menstruation. 
 

• Affects >30% of asthmatic females, according to various studies (Eliasson O. et 
al JACI 1986, Agarwal AK. et al J Asthma 1997) 
 
 
 

• 3 groups of patients have been observed in wide-ranging studies of asthmatic females 
of fertile age  
1) patients who suffered deterioration neither of their symptoms nor of PF;  
2) others who had a slight exacerbation of symptoms and reduction of PF values, 

controlling their symptoms with an increased dose of their normal medication 
3) those who suffered a clear deterioration in their asthma and/or a significant 

exacerbation of PF values, their asthma being difficult to control, occasionally 
requiring admittance to hospital or an emergency department. 

 
Pereira Vega A, et al ERJ 2010 



Premenstrual asthma   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• The causes of PMA are unclear, although the most prominent factors are 
associated with perimenstrual changes in estrogen and progesterone levels, as 
well as with modifications in the relationship between estradiol and 
progesterone [van den Berge M. et al Clin Exp Allergy 2009].  
 

• However, findings are contradictory 
 

 

Pereira Vega A, et al J Investig Allergol Clin Immunol. 2012 



Premenstrual asthma   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Premenstrual asthma (PMA)  
 

Several drug treatment modalities for premenstrual asthma have been evaluated.  
 
Drug therapies that may be beneficial include leukotriene receptor antagonists, 
long acting inhaled beta2 agonists, progesterone, estradiol, and gonadotropin-
releasing hormone (GnRH) analogs 
 
 
 

•   Further double-blind, randomized, placebo-controlled studies are required 
before the optimal drug therapy for premenstrual asthma is established. 

Pereira Vega A, et al ERJ 2010 



H παρέα συνεχίζει…. Κάποιοι αλλάζουν, κάποιοι όχι!!  


	Slide Number 1
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
	Περιστατικό 1
	Ποιο θα ήταν το επόμενο διαγνωστικό σας βήμα?
	Ποιο θα ήταν το επόμενο διαγνωστικό σας βήμα?
	Ιστορικό και συμπτώματα: Είναι άσθμα?
	Έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας στο άσθμα: �Σπιρομέτρηση (ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή)
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Λειτουργικές δοκιμασίες: Διακύμανση PEFR
	Αναστρεψιμότητα με SABA��FEV1 = 12% και 200ml�PEFR = 20% και 60L
	Περίπτωση 1 (συνέχεια)
	Ας υποθέσουμε ότι ο ασθενής μας είχε αρνητική δοκιμασία βρογχοδιαστολής και 15% διακύμανση PEFR. Σκέφτεστε την δοκιμασία προκλήσεως (BHR).��Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για την BHR?  
	Ας υποθέσουμε ότι ο ασθενής μας είχε αρνητική δοκιμασία βρογχοδιαστολής και 15% διακύμανση PEFR. Σκέφτεστε την δοκιμασία προκλήσεως (BHR).��Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για την BHR?  
	 
	Περίπτωση 1 (συνέχεια)
	Ποια θα ήταν η θεραπευτική σας επιλογή για τον ασθενή αυτό?
	Ποια θα ήταν η θεραπευτική σας επιλογή για τον ασθενή αυτό?
	GINA �Θεραπευτικά βήματα
	Περίπτωση 1(…συνέχεια)
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	GINA �Κατηγοριοποίηση με βάση τον ΕΛΕΓΧΟ 
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	ACΤ και κλινικές πληροφορίες�
	ACΤ και κλινικές πληροφορίες
	ACΤ και κλινικές πληροφορίες
	Περίπτωση 2
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Περίπτωση 2 (.... συνέχεια)
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Περίπτωση 2 (.... συνέχεια)
	Περίπτωση 2 (…. 4 μήνες μετά)
	Περίπτωση 2 (…. 3 χρόνια μετά)
	Xolair: Μείωση παροξύνσεων
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Xolair: Μείωση δόσης CS (στη κλινική πράξη)
	Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών
	Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών
	Xolair: Βελτίωση πνευμονικής λειτουργίας (στη κλινική πράξη)
	Περίπτωση 3
	Περίπτωση 3 (.... συνέχεια)
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Περίπτωση 3 (…συνέχεια)
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Εκτίμηση ασθενούς και επόμενες ενέργειες?
	Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?  
	Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?  
	Περίπτωση 3 (…συνέχεια)
	Περίπτωση 3 (…συνέχεια)
	Premenstrual asthma  
	Premenstrual asthma  
	Premenstrual asthma  
	Slide Number 64

