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Παρόξυνση σοβαρού ασθματικού vs

Σοβαρή παρόξυνση άσθματος



Ορισμός άσθματος

•Το άσθμα είναι μία ετερογενής νόσος που συνήθως χαρακτηρίζεται από  

χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών

•Ορίζεται από:

-Το ιστορικό των συμπτωμάτων του αναπνευστικού συστήματος, όπως

συριγμός, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία και βήχας που ποικίλουν ως

προς το χρόνο και τη βαρύτητα σε συνδυασμό με μεταβαλλόμενο

περιορισμό της εκπνευστικής ροής του αέρα

GINA 2014



ATS 2000: Ορισμός σοβαρού/ανθεκτικού άσθματος



Νέες κατευθυντήριες οδηγίες 

για την αντιμετώπιση του άσθματος

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Ορισμός σοβαρού άσθματος 

Όταν η διάγνωση του άσθματος έχει επιβεβαιωθεί και οι “συνοσηρότητες”

έχουν ελεχθεί, σοβαρό άσθμα ορίζεται ως το άσθμα: 

- που απαιτεί θεραπεία με υψηλές δόσεις ICS + ένα 2ο ρυθμιστικό φάρμακο

το προηγούμενο έτος ή συστηματικά CS για ≥ 50% του προηγούμενου

έτους, 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)

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Υψηλές δόσεις ICS

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Νέες οδηγίες ERS/ATS task force on severe asthma 

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 (> από 3 ημέρες η καθεμία) 

το προηγούμενο έτος

• Σοβαρές παροξύνσεις: τουλάχιστον 1 νοσηλεία, εισαγωγή στη ΜΕΘ ή εφαρμογή 

μηχανικού αερισμού για παρόξυνση το προηγούμενο έτος

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

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



• Λανθασμένη διάγνωση άσθματος αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε ποσοστά 12–30%

•

and in children 

Τα βήματα αξιολόγησης του σοβαρού –

μη ελεγχόμενου άσθματος

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



• Η μη συμμόρφωση στην αγωγή και η κακή τεχνική εισπνοής αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε 

ποσοστά 32–56%

Τα βήματα αξιολόγησης του σοβαρού –

μη ελεγχόμενου άσθματος

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Νέες κατευθυντήριες οδηγίες 

για την αντιμετώπιση του άσθματος



Νέες οδηγίες GINA – Σοβαρό άσθμα

• Εκτίμηση της βαρύτητας του άσθματος

 Πώς;

- Η βαρύτητα του άσθματος αξιολογείται αναδρομικά από το επίπεδο της θεραπείας που 

απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και των παροξύνσεων

 Πότε;

- Εκτιμήστε τη βαρύτητα του άσθματος αφού o ασθενής είναι σε θεραπεία για αρκετούς μήνες

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

ετών, ή με διαφορετικές θεραπείες

 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



Νέες οδηγίες GINA – Διάκριση μεταξύ μη ελεγχόμενου 

και σοβαρού άσθματος

NEW!

Referral to a specialised centre where patients can undergo a systematic

evaluation, resulted in 30–50% of patients previously called severe, being

classed as difficult-to-control



© Global Initiative for Asthma

Σοβαρό άσθμα: Ασθενείς στο βήμα 4 ή 5

*For children 6-11 years, 

theophylline is not 

recommended, and preferred 

Step 3 is medium dose ICS

**For patients prescribed 

BDP/formoterol or BUD/ 

formoterol maintenance and 

reliever therapy

GINA 2014, Box 3-5 (upper part)



Ορισμός παρόξυνσης

• Οι παροξύνσεις του άσθματος είναι επεισόδια που χαρακτηρίζονται

από προοδευτική επιδείνωση των συμπτωμάτων και προοδευτική

έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

• Παρουσιάζονται ως μία αλλαγή από τη συνήθη κατάσταση του

ασθενούς που κάνει απαραίτητη την αναβάθμιση της θεραπείας

GINA 2014



Παρόξυνση: απότομη και προοδευτική έκπτωση 

της αναπνευστικής λειτουργίας

abrupt and progressive

decline in lung function (phase 1)

This occurs on a background of maintenance 

asthma (phase 0)

The exacerbation can then progress to 

death, or to recovery (phase 2)

Recovery can be rapid, or in some cases,

protracted, with a delayed return to baseline 

(phase 3)

Tattersfield AE, et al. AJRCCM 1999;160:594–9.



Παροξύνσεις άσθματος

• Μπορούν να παρουσιαστούν σε ασθενή που φέρει τη διάγνωση του

άσθματος, ή σπανιότερα ως η πρώτη εκδήλωση της νόσου

• Παρουσιάζονται ως απάντηση σε ένα εξωτερικό ερέθισμα (π.χ.

ιογενής λοίμωξη, μόλυνση) ή/και σε ασθενείς με κακή συμμόρφωση

στη θεραπεία συντήρησης

• Ένα υποσύνολο ασθενών παρουσιάζει περισσότερο οξείες

παροξύνσεις χωρίς έκθεση σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου

GINA 2014



Παροξύνσεις άσθματος

• Σοβαρές παροξύνσεις μπορούν να εμφανιστούν και σε ήπιο και καλά

ελεγχόμενο άσθμα

• Σοβαρός ασθματικός = Σοβαρές παροξύνσεις

• Οι σοβαρές παροξύνσεις μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή και

απαιτούν στενή παρακολούθηση και επιθετική αντιμετώπιση

• Η πλειοψηφία των σοβαρών (ή/και θανατηφόρων) παροξύνσεων

αφορά ασθενείς με σοβαρό άσθμα, αλλά όλοι οι ασθενείς είναι σε

κίνδυνο (!)

GINA 2014



Ορισμός σοβαρής παρόξυνσης για κλινικές 

μελέτες

• Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

• Συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών ή αύξηση από τη σταθερή

δόση συντήρησης για τουλάχιστον 3 ημέρες

• Νοσηλεία ή επίσκεψη στα ΤΕΠ που απαίτησε χορήγηση

συστηματικών κορτικοστεροειδών

Reddel HK, Taylor DR, et al. An official American thoracic society/European respiratory

society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for clinical

asthma trials and clinical practice. AJRCCM 2009; 180:59–99.



Σοβαρός ασθματικός

• Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με συχνές παροξύνσεις και αυξημένο

κίνδυνο παρόξυνσης και νοσηλείας του;



ten Brike A, et al. ERJ 2005; 26: 812–18.

Οι παροξύνσεις στο σοβαρό άσθμα είναι 

συχνότερες σε ασθενείς με συνοδά νοσήματα  



Miller MC, et al. ERJ 2006; 28: 1145–55.

Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

παρόξυνσης και νοσηλείας



Σοβαρός ασθματικός

• Ποια τα χαρακτηριστικά της παρόξυνσης του;



Συχνή ανάγκη για CS per os

• 349 ασθενείς με ‘’refractory asthma”

• 4 κατά μέσο όρο ‘’rescue corticosteroid courses”

Sweeney J, et al. Thorax 2012; 67: 754-756.



Παράγοντες που μπορεί να συνεισφέρουν στον 

τελικό φαινότυπο του σοβαρού ασθματικού

A phenotype is defined as a group of patients that present similar clinically observable

characteristics, without establishing a direct etiologic relationship with a distinct

pathophysiologic mechanism.

An endotype, on the other hand, describes a subgroup that shares the same

pathophysiologic processes that lead to the development, the progression and the

presentation of a disease.

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Δυνητικές ανοσο-φλεγμονώδεις και κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις που συνεισφέρουν στην παθογένεση των 

φαινοτύπων του άσθματος 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Παροξύνσεις σοβαρού ασθματικού: Συχνότερες, 

ανάλογες του φαινότυπου

Mc Donald VM, et al. Clin Exp Allergy 2012; 42: 670-7.



The rate of exacerbations differs by phenotype in severe 

asthma, and is most frequent in refractory eosinophilic

asthma and early onset allergic asthma

Mc Donald VM, et al. Clin Exp Allergy 2012; 42: 670-7.



Phenotypes of severe asthma with frequent exacerbations

Wenzel S. Nature Medicine 2012; 18: 716-725.

Refractory 

Eosinophiilic

Early Onset 

Allergic Asthma



TH2 immune processes in the airways of people 

with asthma

Wenzel S. Nature Medicine 2012; 18: 716-725.



Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 405–143.

•438 ασθενείς με άσθμα



Ασθενείς με σοβαρό άσθμα: 45% επίσκεψη στα 

ΤΕΠ vs 20% και 10% (μέτριο/ήπιο άσθμα) το 

προηγούμενο έτος

Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 405–413.

White bars, mild ; hatched bars, moderate; black bars, severe asthma.



Παρόξυνση σοβαρού ασθματικού: 

↑ επισκέψεις στα ΤΕΠ, ↑ νοσηλείες, ↑ εισαγωγές 

στη ΜΕΘ, ↑ διασωληνώσεις 

Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 405–413.

White bars, mild ; hatched bars, moderate; black bars, severe asthma.



Σοβαρός ασθματικός σε παρόξυνση: Σχεδόν σίγουρα θα 

επισκεφτεί τα ΤΕΠ, το 75% θα νοσηλευθεί και το 40% θα 

εισαχθεί στη ΜΕΘ έστω μια φορά 

Moore WC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 405–413.

>20% θα διασωληνωθεί μία φορά στη ζωή του 

White bars, mild ; hatched bars, moderate; black bars, severe asthma.



Σοβαρός ασθματικός: συχνότερες σοβαρές 

παροξύνσεις = ↑ ετήσια απώλεια αναπνευστικής 

λειτουργίας

Bai TR, et al. Eur Respir J 2007; 30:452–6.



Συχνότερες σοβαρές παροξύνσεις = 

↑ απώλεια αναπνευστικής λειτουργίας

O’Byrne PM, et al. AJRCCM 2009; 179:19–24.



Παρόξυνση σοβαρού ασθματικού

• Σοβαρή και συχνή με ταχύτερη έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας =

1. Χαμηλή ποιότητα ζωής

1. Υψηλή θνητότητα 

Mc Donald VM, et al. Clin Exp Allergy 2012; 42: 670-7.

Moore WC, et al. Allergy Clin Immunol 2007; 119:405–13.

Custovic A. et al. Allergy 2013; 68: 1520–1531.

Bahadori K, et al. BMC Pulm Med 2009; 19:24.



Σοβαρό άσθμα: ↑ κόστος κυρίως λόγω ↑ παροξύνσεων



Σοβαρό άσθμα: ↑ κόστος κυρίως λόγω ↑ παροξύνσεων

Bahadori K, et al. BMC Pulm Med 2009; 19:24.



Σοβαρό άσθμα, σωστά θεραπευόμενο: ↑ κόστος 

κυρίως λόγω ↑ παροξύνσεων

Bahadori K, et al. BMC Pulm Med 2009; 19:24.



Σοβαρός ασθματικός
• Συχνός ο βακτηριδιακός αποικισμός των κατώτερων αεραγωγών

• Υπάρχουν συγκεκριμένα βακτηρίδια που συσχετίζονται με ιστορικό

παροξύνσεων κατά το προηγούμενο έτος;



Υλικό: 56 ασθενείς με σοβαρό άσθμα σε σταθερή κατάσταση (χωρίς βρογχεκτασίες)

Μέδοθοι: Αυτόματα ή προκλητά πτύελα

Zhang Q, et al. Respiratory Research 2012; 13: 35.

Positive bacterial cultures were obtained in 29 patients, with H. influenzae,

P. aeruginosa and S. Aureus being the commonest strains



H. influenzae, P. Aeruginosa, S. aureus:

Θετική συσχέτιση με παροξύνσεις το προηγούμενο 

έτος

Zhang Q, et al. Respiratory Research 2012; 13: 35.



Σοβαρό άσθμα/↓FEV1/“fixed airflow obstruction”: 

χρόνια λοίμωξη με Chlamydia pneumoniae στους 

μη ατοπικούς

Pasternack R, et al. J Allergy Clin Immunol 2005; 116: 1123–1128.



Σοβαρός ασθματικός

• Υπάρχει κάποιος βιολογικός δείκτης που σχετίζεται με αυξημένο

κίνδυνο παροξύνσεων;

http://farm4.static.flickr.com/3573/3460443132_10d6d6805b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3573/3460443132_10d6d6805b.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_cNZITxRux6E/R2Wu2X6OM_I/AAAAAAAAACY/yg9oiGQuwLc/s1600-h/NO.png
http://3.bp.blogspot.com/_cNZITxRux6E/R2Wu2X6OM_I/AAAAAAAAACY/yg9oiGQuwLc/s1600-h/NO.png


↑FeNΟ στο σοβαρό άσθμα = Φαινότυπος με 

συχνότερες παροξύνσεις και ταχύτερη έκπτωση 

του FEV1

Dweik RA, et al. AJ RCCM 2010; 181:1033–1041.



Ειδικά σημεία στη θεραπεία του σοβαρού – μη ελεγχόμενου άσθματος

Νέες οδηγίες ERS/ATS task force on severe asthma 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Θεραπεία παρόξυνσης σοβαρού 

ασθματικού = 

Θεραπεία σοβαρής παρόξυνσης άσθματος



© Global Initiative for Asthma

Managing exacerbations in primary care

GINA 2014, Box 4-3 (1/3)

NEW!



Αξιολόγηση βαρύτητας παρόξυνσης

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΗΠΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΟΠΗ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ

ΘΕΣΗ

Στη βάδιση

Μπορεί να 

ξαπλώσει

Ομιλία

Καθιστή θέση

Ηρεμίας

Σκύβει μπροστά

ΟΜΙΛΙΑ

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Προτάσεις Φράσεις

Συνήθως συγχυτικός

Λέξεις

Συνήθως συγχυτικός

Βυθισμένος ή σε

έντονη  σύγχυση

ΑΝΑΠΝ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αυξημένη Αυξημένη >30/min

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΜΥΕΣ Συνήθως όχι Συνήθως ναι Συνήθως ναι Παράδοξη κίνηση 

θώρακα - κοιλιάς

ΣΥΡΙΓΜΟΣ Ήπιος, συχνά μόνο 

τελοεκπνευστικός

Έντονος Συνήθως έντονος Απουσία συριγμού

ΚΑΡΔ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ <100 100-120 >120 Βραδυκαρδία

ΠΑΡΑΔ. ΣΦΥΓΜΟΣ <10 mmHg 10-25 mmHg >25 mmHg Απουσία = κόπωση

PEF ΜΕΤΑ Β/Δ

(% ΠΡΟΒΛ.)

80% 50-80% περίπου <50%

SaO2 % >95% 91-95% <90% <90%

PaO2 (mmHg) κ.φ. >60 <60 <60

PaCO2 (mmHg) <45 <45 >45 >45
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Managing exacerbations in acute care settings
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NEW!
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Στόχος: ↓της συχνότητας και σοβαρότητας των 

παροξύνσεων στο σοβαρό άσθμα = μεγαλύτερη προσοχή 

στη διαχείρηση και παρακολούθηση

Mc Donald VM, et al. Clin Exp Allergy 2012; 42: 670-7.



Σοβαρό άσθμα: Βέλτιστη φαρμακοθεραπεία με 

στόχο την ↓των παροξύνσεων

• Γνωστές θεραπείες (ICS, OCS, SABA, LABA, SAMA, LAMA, LTRA)

• Ειδικές στοχευεμένες θεραπείες για το σοβαρό άσθμα

• Νέες πειραματικές μοριακές θεραπείες για το σοβαρό άσθμα 



912 ασθενείς (≥800 μg budesonide or equivalent/day+LABA)

Προσθήκη τιοτροπίου ή εικονικού φαρμάκου

Διάρκεια: 48 εβδομάδες



Προσθήκη τιοτροπίου: ↓ του χρόνου έως την 

πρώτη σοβαρή παρόξυνση άσθματος

Kerstjens Η, et al. NEJM 2012; 367:1198-1207.

Add-on to ICS+LABA



Τα βήματα αξιολόγησης του σοβαρού – μη ελεγχόμενου άσθματος

• Eosinophilic inflammation, allergic/Th2 processes and obesity have been identified as

characteristics or phenotypes which may be helpful when considering nonspecific

(corticosteroid) and specific (targeted) therapy (e.g. anti-IgE, anti-IL5 and anti-IL13 antibody

treatments)

Δεν υπάρχουν ευρέως αποδεκτοί ορισμοί 

ειδικών φαινοτύπων στο σοβαρό άσθμα

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014 



Omalizumab

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Ειδικά σημεία στη θεραπεία του σοβαρού – μη ελεγχόμενου άσθματος

Methotrexate-macrolide antibiotics 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Ειδικά σημεία στη θεραπεία του σοβαρού – μη ελεγχόμενου άσθματος

Antifungal agents in adults with SA and ABPA

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Ειδικά σημεία στη θεραπεία του σοβαρού – μη ελεγχόμενου άσθματος

Bronchial thermoplasty

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Κλινικές μελέτες (ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο) 

δυνητικά νέων θεραπειών για το σοβαρό άσθμα

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Δυνητικές στοχευεμένες ανά φαινότυπο θεραπείες 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Συμπεράσματα

• Οι παροξύνσεις στο σοβαρό άσθμα είναι σοβαρές και συχνότερες από

το μη σοβαρό άσθμα και οδηγούν σε:

- Αυξημένες νοσηλείες 

- Επιτάχυνση της έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας

- Υψηλότερη θνητότητα

- Υψηλότερο κόστος θεραπείας

• Περισσότερο συχνές: στο ανθιστάμενο στη θεραπεία ηωσινοφιλικό

άσθμα, στο αλλεργικό άσθμα πρώιμης έναρξης και σε ασθενείς με 

συνοδά νοσήματα

• Ειδικές στοχευμένες θεραπείες ανά φαινότυπο μπορούν να μειώσουν 

τις παροξύνσεις στο σοβαρό άσθμα 




