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F. Chung et al, ERJ 2014

Ορισμός του σοβαρού άσθματος

Εφόσον έχουμε επιβεβαίωση της διάγνωσης του 
άσθματος και έχουμε κάνει τον έλεγχο για συνοδά
νοσήματα το σοβαρό άσθμα ορίζεται ως εκείνο 

που χρειάζεται θεραπεία με υψηλή δόση εισπνεόμενων 
κορτικοστεροειδών μαζί με ένα δεύτερο φάρμακο 
ελέγχου και/ή συστηματική χορήγηση 
κορτικοστεροειδών ώστε να μην γίνει μη ελεγχόμενο,

ή εκείνο 

που ενώ λαμβάνει την βέλτιστη αγωγή παραμένει μη 
ελεγχόμενο



F. Chung et al, ERJ 2014.

Ορισμός του σοβαρού άσθματος



Εκτίμηση του σοβαρού άσθματος

F. Chung et al, ERJ 2014.
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 Επιβεβαίωση της διάγνωσης του άσθματος
 Αποκλεισμός άλλων καταστάσεων, π.χ. δυσλειτουργία ανώτερου 

αεραγωγού, υποτροπιάζουσες αναπνευστικές λοιμώξεις

 Διερεύνηση συνοδών νοσημάτων

 Έλεγχος συμμόρφωσης στη θεραπεία και σωστής χρήσης 
συσκευής εισπνοών

 Έλεγχος για επίμονη περιβαλλοντική έκθεση
 Αλλεργιογόνα ή τοξικές ουσίες (στον επαγγελματικό ή οικιακό 

χώρο)

GINA 2014, Box 3-14 (1/2)

Εκτίμηση του σοβαρού άσθματος



Φάρμακα που έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στο 
άσθμα, όπως οι LABA, οι ανταγωνιστές λευκοτριενίων και η 
θεοφυλλίνη, στο σοβαρό άσθμα δεν φαίνεται να είναι τόσο δραστικά. 

Άλλες επιλογές:

• Δοκιμή υψηλής δόσης συνδυασμού ICS/LABA
(μικρό επιπλέον όφελος, αυξημένος κίνδυνος 
επιπλοκών)

• Αύξηση των δόσεων (για τις συσκευές που 
περιέχουν βουδεσονίδη))

• Προσθήκη LTRA ή χαμηλής δόσης θεοφυλλίνης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό άσθμα ERS/ATS



Εισπνεόμενα στεροειδή στο σοβαρό 
άσθμα



Allergies Pathogen/Physical/Cellular/Metabolic Smoking

Neutrophils

Th1Th2

GLAND

Mast

cells
Th2

cells

Dendritic

cells

B cells

Eosinophils

IL-4/13

IL-5

OX40/L

TSLP

Growth factors

IgE

CXCL8

Th1/Tc1

cells

CXCL9-11

IFNγ
TGFβ

MUCUS

FIBROBLASTS

/MATRIX

VESSELS

AIRWAY SMOOTH MUSCLE

iNOS, DUOX, EPO  

Oxidative/nitrative stress

NO

CCL24/26

IL-4/-13
MUC5AC

Obesity/metabolic factors 

PGD2

Πολλά παθοβιολογικά ανοσολογικά και 
κυτταρικά μονοπάτια στο άσθμα

Th17

Αναδιαμόρφωση/επιδιόρθωση Στένωση αεραγωγών Φλεγμονή
Βρογχική υπεραπαντητικότητα

Βήχας
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Δυνητικοί φαινότυποι σοβαρού άσθματος

Φλεγμονή τύπου Λιγότερη ή καθόλου Th2 τύπου φλεγμονή

Σοβαρό άσθμα

FEV1

Συμπτώματα

Παροξύνσεις

Πρώιμη έναρξη
Αλλεργικό 

άσθμα

Όψιμη έναρξη
Ηωσινοφιλικό

άσθμα

Παχυσαρκία
Οξειδωτικό 

στρες

Ουδετεροφιλικό
Βακτηριδιακή

λοίμωξη



Αίτια ανάπτυξης 
αντοχής στα στεροειδή

The ENFUMOSA Study Group. Eur Respir J 2003; 22: 470–477
Ogirala RG, et al. N Engl J Med 1991; 324: 585–589
ten Brinke A, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 601–605. 

• Περίπου 30% των ασθενών με 
σοβαρό άσθμα χρειάζονται 
κορτικοστεροειδή από το στόμα
μαζί με τα ICS για να επιτύχουν                

τον έλεγχο του άσθματος σε κάποιο 
βαθμό. 

• Ο έλεγχος του άσθματος 
βελτιώνεται μεγιστοποιώντας τη δόση 
της κορτικοστεροειδικής θεραπείας με 
ενδομυικές ενέσεις τριαμσινολόνης
(μείωση των ηωσινόφιλων στα πτύελα 
και αύξηση του FEV1)



© Global Initiative for Asthma

*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, Step 5

Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό 
άσθμα ERS/ATS

Βήμα 5:
• Θεραπεία με οδηγό τους κυτταρικούς πληθυσμούς στα 

πτύελα-σε εξειδικευμένα κέντρα. Μείωση παροξύνσεων 
και/ή δόσης κορτικοστεροειδών

• Προσθήκη κορτικοστεροειδών από το στόμα σε χαμηλή 
δόση (≤7.5mg/day prednisone ή ισοδύναμου): μπορεί να 
βοηθήσει κάποιους ασθενείς, κίνδυνος όμως επιπλοκών. 
Εκτίμηση και παρακολούθηση για οστεοπόρωση. 



© Global Initiative for Asthma

 Θεραπεία προσθήκης χωρίς φαινοτυποποίηση
 Θεοφυλλίνη, LTRA – μικρό όφελος

 Tiotropium 

 Θεραπεία καθοδηγούμενη από το φαινότυπο
 Με βάση τους κυτταρικούς πληθυσμούς στα πτύελα (μείωση παροξύνσεων 

και/ή δόσης στεροειδών) 

 Σοβαρό αλλεργικό άσθμα: anti-IgE θεραπεία (omalizumab)

 Άσθμα που επιδεινώνεται με τη λήψη ασπιρίνης: προσθήκη LTRA

 Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
 Θερμοπλαστική σε επιλεγμένους ασθενείς

 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία

GINA 2014, Box 3-14 (2/2)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κατευθυντήριες οδηγίες για το σοβαρό άσθμα 

ERS/ATS
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F. Chung et al, ERJ 2014.

Η θεραπεία στο σοβαρό άσθμα πρέπει να 
καθοδηγείται από τον πληθυσμό των ηωσινόφιλων 
στα πτύελα σε συνδυασμό με κλινικά κριτήρια ή 
μόνο από κλινικά κριτήρια;

• Σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρό άσθμα συστήνεται θεραπεία 
καθοδηγούμενη από κλινικά κριτήρια σε συνδυασμό με το 
ποσοστό των ηωσινόφιλων στα πτύελα (σε κέντρα με εμπειρία 
στη μέθοδο των προκλητών πτυέλων) σε σχέση με τα κλινικά 
κριτήρια μόνο (conditional recommendation, very low quality 
evidence).

• Οι ασθενείς που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο από 
αυτή την προσέγγιση είναι εκείνοι που έχουν απόχρεμψη, έχουν 
επίμονη ή τουλάχιστον διαλείπουσα ηωσινοφιλία και έχουν 
σοβαρό άσθμα με συχνές παροξύνσεις. 
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F. Chung et al, ERJ 2014.

Η θεραπεία στο σοβαρό βρογχικό άσθμα πρέπει 
να καθοδηγείται από τα επίπεδα του FeNO σε 
συνδυασμό με κλινικά κριτήρια ή μόνο από κλινικά 
κριτήρια;

Δεν συστήνεται η χρήση του FeNO για την 
καθοδήγηση της θεραπείας του σοβαρού 
άσθματος σε ενήλικες ή παιδιά με σοβαρό άσθμα 
(conditional recommendation, very low quality 
evidence).
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Exacerbation

Release 
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Plasma cell

-switch

Allergens

Mast cells
Basophils

Omalizumab

Binds to free IgE, 
reducing 

cell-bound IgE

Reduces asthma 
exacerbations and 

symptoms

Reduces
mediator 
release

Allergic 
mediators

Allergic
inflammation:

eosinophils and 
lymphocytes

Omalizumab: μηχανισμός δράσης

Reduces 
high-affinity 

receptors

B lymphocyte
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Θεραπεία σοβαρού άσθματος
Anti-IgE

• Στο μέτριο –σοβαρό άσθμα η anti-IgE θεραπεία 
μειώνει το ρυθμό παροξύνσεων και τη δόση των 
κορτικοειδών.

• Η anti IgE θεραπεία συστήνεται ως προσθήκη για τη 
βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών με 
άσθμα άνω των 12 ετών που χρειάζονται συνεχόμενη 
ή συχνή θεραπεία με κορτικοειδή από το στόμα. 

• Αυξημένα επίπεδα IgE στον ορό (30–700 IU/mL).

Ann Intern Med. 2011 3;154(9):573-82
Lancet Respir Med. 2013;1(3):189-90. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 13;1
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Η Omalizumab είναι αποτελεσματική στη μείωση των 
παροξύνσεων και των εισαγωγών στο νοσοκομείο ως 
συμπληρωματική θεραπεία στα εισπνεόμενα 
κορτικοστεροειδή και κατά τη διάρκεια αποκλιμάκωσης 
της θεραπείας με στεροειδή στις κλινικές μελέτες.

Η Omalizumab ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική 
από το εικονικό φάρμακο στο να αυξήσει τον αριθμό 
των ασθενών που μείωσαν ή διέκοψαν τα εισπνεόμενα 
στεροειδή. 

Cochrane database Syst Rev. 2014 13;1
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F. Chung et al, ERJ 2014.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα anti-IgE πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στους ασθενείς με σοβαρό 
αλλεργικό άσθμα;

Context Recommendation Strength
Quality of  
evidence



©2014 MFMER  |  slide-20

Double blind trial in asthmatic patients 

• Addition of tiotropium compared with:

• Doubling inhaled steroid

• Addition of salmeterol

• Tiotropium increased am peak flows more than doubling inhaled 
steroids and equivalent to salmeterol.

• Most secondary outcomes favored tiotropium

N Eng J Med 2010;363:1715-26
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TIOTROPIUM RESPIMAT

Σε ασθενείς με μη ελεγχομένα συμπτώματα & επίμονη 
στένωση αεραγωγών, παρά τη χορήγηση μέτριων-υψηλών 
δόσεων ICS+LABA, η προσθήκη του τιοτροπίου στη 
θεραπεία έδειξε βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και 
μειωμένη χρήση φαρμάκου ανακούφισης.
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Μονοθεραπεία με LABA

• Οι μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι LABA
συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου όταν
χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία.

• Η χρήση των LABA σε συνδυασμό με ICS μειώνει
σημαντικά τις σοβαρές παροξύνσεις που απαιτούν
νοσοκομείο και δεν συσχετίζονται με συμβάματα
απειλητικά για την ζωή ή θανάτους που να σχετίζονται
με το άσθμα.

• Τα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση των LABA σε
συνδυασμό με τα ICS σε μια συσκευή εισπνοών για τους
ασθενείς με μέτριο-σοβαρό άσθμα.

Thorax 2012;67:342-349 



F. Chung et al, ERJ 2014

Η μεθοτρεξάτη πρέπει να χορηγείται ως 
θεραπεία στο σοβαρό άσθμα;



• Δεν συστήνεται η  χρήση μεθοτρεξάτης σε ενήλικες ή παιδιά με 
σοβαρό άσθμα, παρά μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα και μόνο σε 
ασθενείς που λαμβάνουν καθημερινά κορτικοειδή από το στόμα. 

• Αν αποφασιστεί η χρήση μεθοτρεξάτης οι ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται με ακτινγραφία θώρακος, γενική αίματος, 
έλεγχο της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας και DLCO.

Η μεθοτρεξάτη πρέπει να χορηγείται ως 
θεραπεία στο σοβαρό άσθμα;



F. Chung et al, ERJ 2014

Context Recommendation Strength Quality of  

evidence

Η σύσταση βασίζεται κυρίως στην πρόληψη ανάπτυξης αντίστασης στις 
μακρολίδες και λιγότερο στο αβέβαιο κλινικό όφελος από τη θεραπεία 

Οι μακρολίδες πρέπει να χορηγούνται ως 
θεραπεία στο σοβαρό άσθμα;



Figure Review Macrolides: current opinion respiratory medicine

Αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις των 
μακρολίδων

Brusselle G. et al, Current Opinion Resp Med 2014



Οι μακρολίδες στις ουδετεροφιλικές πνευμονικές 
νόσους

Νόσος αεραγωγών Level of evidence

Κυστική ίνωση (CF) A

Βρογχεκτασίες A

Διάχυτη πανβρογχιολίτιδα B

ΧΑΠ με συχνές παροξύνσεις B

Σοβαρό ουδετεροφιλικό άσθμα B





Η αζιθρομυκίνη προλαμβάνει τις παροξύνσεις σε 
ασθενείς με σοβαρό μη ηωσινοφιλικό άσθμα

* *:rate ratio 0.43

(0.22;0.84)

p = 0.013



..και βελτιώνουν το επίπεδο ποιότητας ζωής

Reiter J. et al, Allergy 2013



F. Chung et al, ERJ 2014

Τα αντιμυκητιασικά πρέπει να χορηγούνται 
ως θεραπεία στο σοβαρό άσθμα;



F. Chung et al, ERJ 2014.

Η θερμοπλαστική βρόγχων πρέπει να 
εφαρμόζεται θεραπευτικά στο σοβαρό 

άσθμα;
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Bronchial Thermoplasty

Am J Respir Crit Care Med. 2012 Apr 1;185(7):709-14.
Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jan 15;181(2):116-24.  
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Νέες θεραπείες που αξιολογούνται στο άσθμα

Wechsler ME. N Engl J Med 2013;368:2511-2513.
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Anti-IL-13 Therapy (Lebrikizumab)

N Engl J Med. 2011 Sep 22;365(12):1088-98. 

Bottom line: more studies needed
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F. Chung et al, ERJ 2014

Ετερογένεια άσθματος: φαινότυποι
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• Η θεραπεία του σοβαρού άσθματος βασίζεται ακόμη κυρίως στη βέλτιστη χρήση 
κοτικοστεροειδών και βρογχοδιασταλτικών και στα υπόλοιπα φάρμακα προσθήκης που 
συστήνονται για τη θεραπεία του μέτριου-σοβαρού άσθματος. 

• Η προσθήκη του πρώτου μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της IgE στη θεραπεία του 
σοβαρού άσθματος, έδωσε αισιοδοξία για τη βελτίωση κάποιων ασθενών με σοβαρό 
αλλεργικό άσθμα. 

• Υπάρχει η δυναμική και για άλλους βιολογικούς παράγοντες που αναμένεται να βοηθήσουν 
κάποιους φαινότυπους του άσθματος. 

• Η προοπτική αυτή έχει οδηγήσει στην έρευνα μηχανισμών, μονοπατιών και βιοδεικτών του 
σοβαρού άσθματος.

• Υπάρχει η ελπίδα πως με την κατανόηση της ανοσοβιολογίας του σοβαρού άσθματος, των 
βιολογικών παραγόντων, των μοριακών και φλεγμονωδών φαινότυπων του σβαρού
άσθματος θα ταυτοποιηθούν ασφαλείς και αποτελεσματικοί βιοδείκτες που θα καθοδηγούν 
τη θεραπεία του σοβαρού άσθματος. 

Συμπεράσματα


