
Άσθμα 
και 
Συν-νοσηρότητες
Μιλτιάδης Μαρκάτος
Πνευμονολόγος



αλλάξουν τον φαινότυπο του άσθματος.

αποτελέσουν μέρος της ίδιας παθοφυσιολογικής 

διαδικασίας.

δράσουν ως παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διάγνωση ή την αξιολόγηση του ελέγχου του 

άσθματος.

μεταβάλουν την απάντηση του άσθματος στην 

τρέχουσα θεραπεία.

Οι συν-νοσηρότητες  μπορούν να: 

Bulet, L-P, 
Influence of comorbid conditions on asthma , Eur Respir J 2009; 33: 897–906



Ο επιπολασμός των 
συν-νοσηροτήτων φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα υψηλός στο 
σοβαρό άσθμα, 

και μπορεί να είναι επιζήμιος 
για τον έλεγχό του.

Chanez P, Wenzel SE, Anderson GP, et al. 
Severe asthma in adults: what are the important questions? J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 1337–1348.
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Νοσήματα ανώτερου αναπνευστικού

Η έννοια του «ενιαίου αεραγωγού»: 

Οι φλεγμονώδεις διεργασίες των ανώτερων 

και κατώτερων αεραγωγών (ρινίτιδα, άσθμα) 

είναι παρόμοιου τύπου.



Νοσήματα ανώτερου αναπνευστικού

Η Ρινίτιδα επηρεάζει το άσθμα μέσω διαφόρων 
μηχανισμών, με κύριους: 

 Αυξημένη παραγωγή από τον μυελό των οστών 
αρχέγονων κυττάρων φλεγμονωδών ουσιών 
(μέσω λευκοτριενίων).

 Αυξημένη έκθεση των κατώτερων αεραγωγών σε 
ατμοσφαιρικούς ρύπους λόγω της αναπνοής από 
το στόμα.

Togias A. 
Mechanisms of nose-lung interaction. Allergy 1999; 54: Suppl. 57, 94–105.



Νοσήματα ανώτερου αναπνευστικού

 Συνύπαρξη ρινοκολπίτιδας έως 75-
80% στο σοβαρό άσθμα.

 Οι ρινικοί πολύποδες εμφανίζονται σε 
ένα μικρό υποσύνολο των ενηλίκων 
με άσθμα.

Moore WC, Bleecker ER, Curran-Everett D, et al.
Characterization of the severe asthma phenotype by the National Heart, Lung, and Blood Institute’s Severe Asthma

Research Program. 
J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 405–413.



Νοσήματα ανώτερου αναπνευστικού

Οι ρινικοί πολύποδες σχετίζονται με:
 αυξημένη παραγωγή κυταροκινών.
 αυξημένη παραγωγή χημειοτακτικών παραγόντων 

(GMCSF, IL-5, ECP, eotaxin).
Αποτέλεσμα: χημειοταξία, μετανάστευση, 
ενεργοποίηση και παρατεταμένη επιβίωση 
ηωσινοφίλων.

Στο 5% των ασθματικών συνυπάρχουν:
ρινική πολυποδίαση, χρόνια ρινοκολπίτιδα και  

δυσανεξία στην ασπιρίνη.

Poly Otto BA, Wenzel SE. 
The role of cytokines in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 16: 270–274.

Ceylan E, Gencer M, San I. 
Nasal polyps and the severity of asthma. Respirology 2007; 12: 272–276.



ΓΟΠ

Το άσθμα μπορεί να επιδεινώσει την ΓΟΠ μέσω:
 αλλαγών στην ενδοθωρακική πίεση
 φαρμάκων που δρουν στον γαστροοισοφαγικό 

σφιγκτήρα

Η ΓΟΠ μπορεί να επιδεινώσει το άσθμα μέσω:
 παρασυμπαθητικών αντανακλαστικών
 αυξημένης αντιδραστικότητας των αεραγωγών
 χρόνιων μικροαναρροφήσεων γαστρικού υγρού
 νευρογενούς φλεγμονής στους αεραγωγούς



ΓΟΠ

Η ΓΟΠ είναι παρούσα στο 60-80% των 
ασθματικών ασθενών.

Ωστόσο, κλινικές δοκιμές θεραπείας της 
ΓΟΠ δείχνουν μικρή ή καμία επίδραση στον 
έλεγχο του άσθματος.

Mastronarde JG, Anthonisen NR, Castro M, et al.
Efficacy of esomeprazole for treatment of poorly controlled asthma. 

N Engl J Med 2009; 360: 1487–1499.



ΓΟΠ

 Θεραπεία με λανσοπραζόλη για 24 εβδομάδες σε 
ενήλικες ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό άσθμα και 
συμπτώματα ΓΟΠ:
βελτίωση της σχετιζόμενης με το άσθμα ποιότητας ζωής 
μείωση των κρίσεων. 

 Ωστόσο, δεν κατέληξε σε βελτίωση του ελέγχου 
του άσθματος, όπως αξιολογήθηκε από:
 τα συμπτώματα
 την πνευμονική λειτουργία
 τη χρήση αγωγής διάσωσης

Littner MR, Leung FW, Ballard ED 2nd, Huang B, Samra NK,
Lansoprazole Asthma Study Group. Effects of 24 weeks of lansoprazole therapy on asthma symptoms,

exacerbations, quality of life, and pulmonary function in adult asthmatic patients with acid reflux symptoms.
Chest 2005; 128: 1128–1135.



Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved.

Effects of 24 Weeks of Lansoprazole Therapy on Asthma Symptoms, Exacerbations, Quality of Life, and 
Pulmonary Function in Adult Asthmatic Patients With Acid Reflux Symptoms*

Chest. 2005;128(3):1128-1135. doi:10.1378/chest.128.3.1128

Percentage of patients with at least one exacerbation or at least one moderate-to-severe exacerbation of asthma with 
lansoprazole, 30 mg bid, or placebo bid. Mod to Severe Exacerbation = moderate-to-severe exacerbation, defined as an 
exacerbation requiring oral-corticosteroid treatment. For the number of patients in each group, see Table 1.



Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved.

Effects of 24 Weeks of Lansoprazole Therapy on Asthma Symptoms, Exacerbations, Quality of Life, and 
Pulmonary Function in Adult Asthmatic Patients With Acid Reflux Symptoms*

Chest. 2005;128(3):1128-1135. doi:10.1378/chest.128.3.1128

Time to the occurrence of the first exacerbation in patients receiving lansoprazole, 30 mg bid, or placebo bid. For the 
number of patients in each group, see Table 1.



ΣΑΥΥ

 ΣΑΥΥ + φλεγμονή         συστηματική και τοπική 
στους ανώτερους αεραγωγούς. 

Μία μελέτη ανέφερε ουδετεροφιλία και υψηλή 
συγκέντρωση IL-8 σε πτύελα ασθενών με μη 

θεραπευόμενο ΣΑΥY σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες.

Devouassoux G, Le´vy P, Rossini E, et al. 
Sleep apnea is associated with bronchial inflammation and continuous positive airway pressure-induced airway hyperresponsiveness.

J Allergy Clin Immunol 2007; 119: 597–603.



Fig 3

Devouassoux G, Le´vy P, Rossini E, et al 
Journal of Allergy and Clinical Immunology 2007; 119:597-603

Copyright © 2007 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 



ΣΑΥΥ

 Η απώλεια βάρους βελτιώνει συνήθως και το 
άσθμα και το ΣΑΥΥ.

 Ωστόσο, είναι ασαφές εάν η βελτίωση του ΣΑΥΥ 
αποτελεί μέρος της βελτίωσης του άσθματος που 
έπεται της απώλειας βάρους.

Yigla M, Tov N, Solomonov A, Rubin AH, Harlev D.
Difficult-to-control asthma and obstructive sleep apnea. J Asthma 2003; 40: 865–871.



Παχυσαρκία

Η συχνότητα εμφάνισης του άσθματος 
αυξάνεται κατά 50% σε υπέρβαρους και 
παχύσαρκους ασθενείς.

Selma B. de Nijs et all,
Adult-onset asthma: is it really different?, Eur Respir Rev 2013; 22: 127, 44–52



Παχυσαρκία

Άσθμα και παχύσαρκος ασθενής: 
πιθανός ειδικός φαινότυπος: 
συνδέεται με αλλαγές στην πνευμονική λειτουργία 
λόγω:
αναπνοής σε μικρότερους όγκους. 
low grade συστηματικής φλεγμονής.
μειωμένης απόκρισης στα φάρμακα.

Selma B. de Nijs et all
Adult-onset asthma: is it really different?, Eur Respir Rev 2013; 22: 127, 44–52



Παχυσαρκία 

 Προκαλεί μια κατάσταση «low grade»
συστηματικής φλεγμονής. 

 Αυξημένα επίπεδα λεπτίνης από τον λιπώδη ιστό 
πιθανώς δρουν άμεσα στους αεραγωγούς.

 Συνοδά νοσήματα της παχυσαρκίας 
(δυσλιπιδαιμία, ΓΟΠ, ΣΑΥΥ, ΣΔ τ. ΙΙ, ΑΥ) ενδέχεται να 
επιδεινώνουν το άσθμα. 

 Πιθανή κοινή παθολογία παχυσαρκίας, άσθματος 
(π.χ. κοινή γενετική, παράγοντες διατροφής).

Shore SA. Obesity and asthma: possible mechanisms.
J, Allergy Clin Immunol 2008; 121: 1087–1093.



Παχυσαρκία

Οι παχύσαρκοι ασθματικοί ασθενείς 
έχουν μειωμένη απόκριση στα 
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.

Peters-Golden M, Swern A, Bird SS, Hustad CM, Grant E, Edelman JM
Influence of body mass index on the response to asthma controller agents. Eur Respir J 2006; 27: 495–503.



Regression analyses of asthma control days (ACD) by body mass index (BMI). Line graph 
showing the results of the regression analysis for placebo (------), montelukast (——) and 
beclomethasone (·········). Equations are: ACD = 61.77–1.09×BMI (placebo), ACD = 54.57–
0.36×BMI (montelukast) and ACD = 80.87–1.24×BMI (beclomethasone).

Peters-Golden M, Swern A, Bird SS, Hustad CM, Grant E, Edelman JM
Influence of body mass index on the response to asthma controller agents. Eur Respir J 2006; 27: 495–503.



Παχυσαρκία

 Σε συστηματική ανασκόπηση των μελετών 
που εξετάζουν τις επιπτώσεις της απώλειας 
βάρους στο άσθμα:
15 σχετικές μελέτες:
ανεξάρτητα από τον τύπο της παρέμβασης 

(χειρουργική ή μη), εμφανίζεται βελτίωση μετά 
την απώλεια βάρους, σε ασθενείς διαφόρων 
ηλικιών, χωρών προέλευσης, και των δύο 
φύλων.

Eneli IU, Skybo T, Camargo CA Jr. 
Weight loss and asthma: a systematic review. Thorax 2008; 63: 671–676.



Ψυχοπαθολογία

Συχνότερες συνοσηρότητες: 
 Άγχος.
 Κατάθλιψη.
 Διαταραχές πανικού.

Είναι πιο συχνές από τον γενικό πληθυσμό.

Nowobilski R, Furgał M, Czyz P, et al.
Psychopathology and personality factors modify the perception of dyspnea in asthmatics. J Asthma 2007; 44: 203–207



Ψυχοπαθολογία

Οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να:
 πυροδοτήσουν συμπτώματα άσθματος.
 επηρεάσουν την αντίληψη των ασθενών όσον 

αφορά τα συμπτώματά τους.
 επηρεάσουν την συμμόρφωση στη φαρμακευτική 

αγωγή.

JONATHAN M et al.
Psychiatric Disorders and Asthma Outcomes Among High-Risk Inner-City Patients

Psychosomatic Medicine November 1, 2005 vol. 67no. 6 989-996



Concordance between symptom class and pulmonary function class.

JONATHAN M et al.
Psychiatric Disorders and Asthma Outcomes Among High-Risk Inner-City Patients

Psychosomatic Medicine November 1, 2005 vol. 67



Ψυχοπαθολογία

Μετα-ανάλυση Cochrane για την αξιολόγηση 
ψυχολογικών παρεμβάσεων σε ενήλικες και παιδιά με 
άσθμα:
 14 σχετικές μελέτες  
 δεν έδειξε σαφή βελτίωση στην πορεία του άσθματος.

Yorke J, Fleming SL, Shuldham CM. 
Psychological interventions for adults with asthma. 

Cochrane Database Syst Rev 2006; CD002982.



Ψυχοπαθολογία

Οι πιο ακραίες μορφές της 
ψυχοπαθολογίας, όπως 
η διπολική διαταραχή, 

οι διαταραχές προσωπικότητας 
και η σχιζοφρένεια, 

δεν εμφανίζονται συχνότερα στο 
σοβαρό άσθμα.

ten Brinke A, Ouwerkerk ME, Bel EH, Spinhoven P.
Similar psychological characteristics in mild and severe asthma. J Psychosom Res 2001; 50: 7–10.



Λοιμώξεις αναπνευστικού

 Ρινοϊοί: αυξημένες νοσηλείες από 
παροξύνσεις άσθματος σε παιδιά και 
ενήλικες.

Οι παροξύνσεις εξ’ αιτίας ιώσεων 
παρουσιάζουν αντίσταση στην κορτιζόνη.

Mallia P, et all
How Viral Infections Cause Exacerbation of Airway Diseases

Chest. 2006;130(4):1203-1210



International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma
Eur Respir J 2014 43:343-373



Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved.

How Viral Infections Cause Exacerbation of Airway Diseases*

Chest. 2006;130(4):1203-1210. doi:10.1378/chest.130.4.1203

Mallia P, et all



Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved.

How Viral Infections Cause Exacerbation of Airway Diseases*

Chest. 2006;130(4):1203-1210. doi:10.1378/chest.130.4.1203

Mallia P, et all



Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών (VCD) 

 Επεισοδιακή ακούσια παράδοξη προσαγωγή 
των φωνητικών χορδών.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κρίσεις 
δύσπνοιας που δεν ανταποκρίνονται στη 
συμβατική θεραπεία του άσθματος. 



Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών (VCD) 
 Ουσιώδης παθοφυσιολογία: Υπερλειτουργικό λαρυγγικό 

αντανακλαστικό για την προστασία των κατώτερων 
αεραγωγών, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε συνδυασμού 
των: 
οπισθορινική έκκριση, 
ΓΟΠ, 
λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση,
πολύ έντονη άσκηση ή / και
 ψυχογενείς αιτίες.

Διαγνωστικό gold standard: 
Λαρυγγοσκοπική ανεύρεση της παράδοξης κίνησης των 

χορδών κατά τον συριγμό.



Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών (VCD) 

a. Πρώιμη παράδοξη προσαγωγή των φωνητικών 
χορδών με το σχηματισμό μιας «οπίσθιας χαραμάδας»

b. Πλήρης σύγκλειση των φωνητικών χορδών.



Evaluation/test Typical findings

History (nonspecific)

Throat tightness/closure, globus
sensation, chest tightness, audible 
wheezing (inspiratoryversus expiratory), 
stridor triggers: irritants, exercise 
trigger poor response or aggravation by 
inhaled medications (MDI>nebulised)

Lung function tests
Symptom-free period Normal findings?

MIF50<MEF50?

Acute dyspnoea (may be provoked by 
methacholine/ histamine challenge, 
exercise, irritant challenge)

Inspiratory or expiratory flow 
limitationTruncated flow-volume 
loopsDeviation of the resistance loop 
(inspiratory/expiratory)?Laryngoscopy 
(endospirometry)

ENT examination (laryngoscopy) Post-nasal drip?
LPR?

Evaluation of reflux GER disease/LPR pH probe

K. Kenn et all
Vocal cord dysfunction: what do we know?

ERJ January 1, 2011 vol. 37 no. 1 194-200



K. Kenn et all
Vocal cord dysfunction: what do we know?

ERJ January 1, 2011 vol. 37 no. 1 194-200



Δυσλειτουργία φωνητικών χορδών (VCD) 

Θεραπεία: 
Αναγνώριση των συμμετεχόντων 

παραγόντων.
Λογοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων 
αναπνοής.

Ψυχοθεραπεία.

K. Kenn et all
Vocal cord dysfunction: what do we know?

ΕRJ January 1, 2011 vol. 37 no. 1 194-200



Ορμονικές διαταραχές

 Άσθμα ενηλίκων: Αυξημένη συχνότητα στις 
γυναίκες, ιδίως σοβαρού άσθματος. 

 Οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς στις επιπτώσεις 
του καπνίσματος.

 Ωστόσο, στην εγκυμοσύνη το άσθμα συνήθως 
βελτιώνεται ή μένει σταθερό, παρά επιδεινώνεται.

 Το άσθμα μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια 
της εμμηνορρυσίας και πριν την ωορρηξία, έως 
στο 40% των γυναικών.

Postma DS. 
Gender differences in asthma developmen and progression.

Gend Med 2007; 4: Suppl. B, S133–S146.



Menstrual phase on day of emergency department (ED) visit and day of symptom onset.

Brenner B E et al.
Thorax 2005;60:806-809

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. All rights reserved



ΧΑΠ και κάπνισμα

 Το άσθμα και η ΧΑΠ είναι κοινές νόσοι που 
δύνανται να συνυπάρχουν σε πολλά άτομα. 

 Η ΧΑΠ μπορεί να αναπτυχθεί σε ασθενείς 
καπνιστές με προϋπάρχον άσθμα και, σε 
συνδυασμό με το κάπνισμα, μπορεί να επηρεάσει 
τον υποκείμενο φαινότυπο και τη απόκριση στη 
θεραπεία.

Guerra S. 
Overlap of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Curr Opin Pulm Med 2005; 11: 7–13.



ΧΑΠ και κάπνισμα

Το κάπνισμα συνδέεται με: 
ουδετεροφιλική φλεγμονή των αεραγωγών
πιο δύσκολο να ελεγχθεί άσθμα 
μειωμένη απάντηση στα εισπνεόμενα 

κορτικοειδή

St-Laurent J, Bergeron C, Page´ N, Couture C, Laviolette M, Boulet LP. 
Influence of smoking on airway inflammation and remodeling in asthma. Clin Exper Allergy 2008; 38: 1582–1589.



Φαινότυποι άσθματος 
σχετιζόμενοι με συν-νοσηρότητες
 Άσθμα με έναρξη στην ενήλικη ζωή με επικράτηση 

σε παχύσαρκες γυναίκες (Adult-onset obese female 
preponderant asthma)

 Άσθμα με έναρξη στην ενήλικη ζωή, μη ατοπικό, με 
κυρίαρχη φλεγμονή και σταθερό περιορισμό της 
ροής του αέρα (Adult-onset nonatopic, 
inflammation-predominant with fixed airflow 
limitation)

 Άσθμα σχετιζόμενο με το κάπνισμα (Smoking-
related asthma)

Selma B. de Nijs et all, 
Adult-onset asthma: is it really different?, Eur Respir Rev 2013; 22: 127, 44–52



Συμπεράσματα: 
Τρόποι επιρροής των συν-νοσηροτήτων
 Είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού 

ασθματικού φαινότυπου (π.χ.: παχυσαρκία, κάπνισμα, 
δυσανεξία στην ασπιρίνη, ABPA).

 Αποτελούν μέρος της ίδιας παθοφυσιολογικής
διεργασίας (π.χ. υπόθεση ενιαίων αεραγωγών).

 Δρουν ως παράγοντες που επηρεάζουν την διάγνωση ή 
την αξιολόγηση του ελέγχου του άσθματος (π.χ. 
παχυσαρκία και ΣΑΥΥ).

 Συνδέονται με μια ειδική έκθεση ή κατάσταση που 
μπορεί να διαμορφώσει την κλινική έκφραση του 
άσθματος ή να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ή τη 
συμμόρφωση στη θεραπεία (π.χ. ΓΟΠ, αναπνευστικές 
λοιμώξεις, κάπνισμα, ψυχολογικές διαταραχές).
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