H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή
Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

.
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Πνευμονολόγος

Συντονιστής Ομάδας Άσθματος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Επιστημονικός Συνεργάτης 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
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GINA 2011 - 2012
Επίπεδα ελέγχου του άσθματος
Α. Αξιολόγηση ελέγχου (κατά προτίμηση τις τελευταίες 4 εβδομάδες)
Χαρακτηριστικά

Ελεγχόμενο

Μερικά ελεγχόμενο
(οποιοδήποτε μέσα σε
μία εβδομάδα)

Μη ελεγχόμενο

Καθόλου (≤2 φορές την
εβδομάδα)

>2 φορές την εβδομάδα

Περιορισμός δραστηριοτήτων

Καθόλου

Οποιοσδήποτε

Νυκτερινά συμπτώματα αφύπνιση

Καθόλου

Οποιαδήποτε

Τρία ή περισσότερα
χαρακτηριστικά του
μερικά ελεγχόμενου
άσθματος (ή
παρόξυνση) *,#

Καθόλου
(ή ελάχιστη)

>2 φορές την εβδομάδα

Φυσιολογική (ή σχεδόν
φυσιολογική)

<80% προβλ. (ή
καλύτερης προσωπικής)

Ημερήσια συμπτώματα

Ανάγκη για λήψη
ανακουφιστικών φαρμάκων
PEF ή FEV1

Β. Εκτίμηση μελλοντικού κινδύνου (κίνδυνος παροξύνσεων, αστάθεια, ταχεία έκπτωση αναπνευστικής
λειτουργίας, παρενέργειες φαρμάκων)
Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών στο μέλλον:
Κακός έλεγχος, συχνές παροξύνσεις το προηγούμενο έτος*, νοσηλεία σε ΜΕΘ για το άσθμα οποτεδήποτε,
χαμηλός FEV1, έκθεση σε κάπνισμα, υψηλές δόσεις φαρμάκων

Goals for successful management of asthma
 Achieve and maintain control of symptoms
 Maintain normal activity levels, including exercise
 Maintain pulmonary function as close to normal as
possible
 Prevent asthma exacerbations
 Avoid adverse effects from asthma medications
 Prevent asthma mortality

CHAPTER 4:
ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION
1. Develop Patient/Doctor Partnership
2. Identify and Reduce Exposure to Risk Factors
3. Assess, Treat, and Monitor Asthma
4. Manage Asthma Exacerbations
5. Special Considerations

Ελεγχόμενο

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Διατήρηση και αναζήτηση
ελάχιστης αγωγής
Εξετάστε αύξηση για
επίτευξη ελέγχου

Μη ελεγχόμενο

Αυξήστε μέχρι τον έλεγχο

Παρόξυνση

ΑΥΞΗΣΗ

Μερικά ελεγχόμενο

Αντιμετωπίστε σαν παρόξυνση

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ
Θεραπευτικά βήματα

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

Φάρμακα για το άσθμα
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

 Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
(ICS)
 β2-διεγέρτες μακράς δράσης
(LABA)
 Αντιλευκοτριένια (LTRA)
 Θεοφυλλίνη (SR)
 Αντι-IgE (omalizumab)
 Κορτικοστεροειδή PO
 Ανοσοθεραπεία
 Τιοτρόπιο (?)
 Χρωμόνες, β2-διεγέρτες PO (-)
 Διάφορα (μεθοτρεξάτη,
κυκλοσπορίνη, χρυσός,
μακρολίδες, anti-TNF-α)

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ

 β2-διεγέρτες ταχείας έναρξης
δράσης (SABA, φορμοτερόλη*)
 Κορτικοστεροειδή συστηματικά
 Αντιχολινεργικά
 Θεοφυλλίνη

*μόνο με επαρκή θεραπεία με ICS

Ισοδύναμες δόσεις ICS για ενηλίκους
Low Daily
Dose (µg)

Medium Daily
Dose (µg)

High Daily
Dose (µg)

Beclomethasone-CFC

200-500

>500-1000

>1000-2000

Beclomethasone-HFA

100-250

>250-500

>500-1000

Budesonide*

200-400

>400-800

>800-1600

Ciclesonide*

80-160

>160-320

>320-1280

Flunisolide

500-1000

>1000-2000

>2000

Fluticasone propionate

100-250

>250-500

>500-1000

200

≥400

≥800

400-1000

>1000-2000

>2000

Drug

Mometasone furoate*
Triamcinolone acetonide

† Comparisons based upon efficacy data.
‡ Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for
assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are
arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects.
* Approved for once-daily dosing in milder patients.
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Anti-IgE
LTRA
Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Anti-IgE
LTRA
Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline

GINA 2012
Step 1 (as needed reliever)
 For the majority of patients - SABA (Evidence A)
 Alternatives: inhaled anticholinergic, short-acting oral β2agonist, or short-acting theophylline - slower onset of action and
higher risk of side effects (Evidence A)

 Exercise-induced bronchoconstriction
–
–
–
–

Rapid onset β2-agonist
LTRA or chromone (Evidence A)
Training and sufficient warm-up (Evidence B)
May be evidence of not-well-controlled asthma (STEP-UP)
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Anti-IgE
LTRA
Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline
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Step 2 (reliever + single controller)
 Low-dose ICS initial controller at all ages (Evidence A)
 Alternative - LTRA (Evidence A)
– Particularly for patients unable or unwilling to use ICS, or with
intolerable ICS-related side effects (e.g. persistent hoarseness)
and those with concomitant allergic rhinitis (Evidence C)
 Other options (not recommended for routine use as first-line
controllers in Step 2):
– Theophylline SR: weak anti-inflammatory and controller efficacy
(Evidence B) and common side effects
– Cromones (nedocromil sodium and sodium cromoglycate): low
efficacy but favorable safety profile (Evidence A)

Ασθενείς με σοβαρές παροξύνσεις (%)

Πρώιμη παρέμβαση με χαμηλή δόση ICS
σε ήπιο άσθμα (START)
10

Μείωση σοβαρών παροξύνσεων
κατά 44% σε 3 έτη

8

Placebo
6
p<0.001

ICS (Budesonide)

4
2
0
0

1

Έτη

n=7241 steroid-naïve pts with mild persistent asthma for <2 years
Once daily BD 400 μg ή 200 μg σε παιδιά <11 ετών

2

3

Pauwels RA, Lancet 2003

ICS or LTRA as first-line therapy?

As monotherapy, ICS display superior efficacy to LTRA
in adults and children with persistent asthma; the
superiority is particularly marked in patients with
moderate airway obstruction.
On the basis of efficacy, the results support the current
guidelines' recommendation that inhaled corticosteroids
remain the preferred monotherapy.

Chauhan BF, Cochrane Database Syst Rev 2012

Leukotriene Antagonists as
First-Line or Add-on Asthma-Controller Therapy

Price D, N Engl J Med 2011
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Έναρξη θεραπείας: σε ποιο βήμα;
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS

LTRA

Anti-IgE

Επιλογές
Σε ασθενείς με επίμονο άσθμα που δεν έχουν λάβει θεραπεία
ρυθμιστικών
δόση ICS
Θεοφυλλίνη SR
φαρμάκων
η θεραπεία θαΧαμηλή
πρέπει
να
αρχίζει
στο βήμα 2,
+ LTRA

ενώ, εάν είναι πολύ εκτός ελέγχου, στο βήμα 3
Χαμηλή δόση ICS
GINA 2012
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Anti-IgE
LTRA
Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline
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Step 3 (reliever + 1-2 controllers)
 PREFERRED: Low-dose ICS + LABA (Evidence A)
– Wait 3-4 months before ICS increase (Evidence A)
 If a combination inhaler containing formoterol and budesonide is
selected, it may be used for both rescue and maintenance (SMART) reduction in exacerbations and improvements in asthma control in
adults and adolescents at low doses of treatment (Evidence A)
 Medium-dose ICS (preferred in children) (Evidence A)
 Low-dose ICS + LTRA (Evidence A)
 Low-dose ICS + low-dose theophylline SR (Evidence Β)

Change in PEF am (L/min)

High-dose ICS vs. Low-dose + LABA
†
‡

35

†

†

*

30
25

‡

20

SM + BDP 400
BDP 1000 mcg/d

15
10
5
0
-5
0

1

5

9

13

17

21

Weeks of treatment
*p<0.5; †p<0.5; ‡p<0.001

Greening AP, Lancet 1994

Adding Salmeterol vs. >2x Dose of ICS
Moderate or Severe Exacerbations
FLTA4022
VanNoord
Vermetten
Kalberg
Condemi
Bloom
FLTA4021
Kelsen
Johansson
Murray
Greening
Busse
Pool
-5

-4

0.30 (0.10 to 0.50)
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Log odds ratio
Favours ICS
Favours LABA
PLUS: less withdrawals due to asthma, greater FEV1, morning and evening PEF,
and less use of reliever in the SALM group

Masoli M, Thorax 2005

Στρατηγική GOAL: Step-Up
80

78*

75**

% patients with wellcontrolled asthma

70

62**

60

60

47

40

20

0

ICS (-)

*P=0.003; **P<0.001

Low-dose ICS

FP Phase II

SFC Phase II

FP Phase I

SFC Phase I

Medium-dose ICS

Bateman ED, AJRCCM 2004

Sustained Treatment Reduces Exacerbations

Mean exacerbation rate
per patient per year

0.7
Fluticasone

0.6

Salmeterol/Fluticasone

0.5
0.4
0.3
0.2

0.25
0.18
0.10

0.1

0.08

0
Phase II
(Maintenance period)

Phase I
(Step-up period)

Requiring either oral steroids or hospitalisation / emergency visit
Stratum 2
Bateman ED, AJRCCM 2004

The GOAL study: defining Asthma Control
GOAL 2004
Well-controlled
(Each week ≥2 of)

Totally controlled
(each week all of)

Daytime symptoms

≥2 days with score >1

None

Rescue 2-agonist use

Use on ≤2 days and ≤4
occasions/wk

None

Morning PEF

≥80% predicted every
day

≥80% predicted every
day

All of
Night-time awakening

None

None

Exacerbations

None

None

Emergency visits

None

None

Treatment-related
adverse events

None enforcing change
in asthma therapy

None enforcing change
in asthma therapy

The GOAL study: defining Asthma Control
GOAL 2004
Well-controlled
(Each week ≥2 of)

Totally controlled
(each week all of)

GINA 2006
Controlled
(all of the following)

Daytime symptoms

≥2 days with score >1

None

None (≤2 per week)

Rescue 2-agonist use

Use on ≤2 days and ≤4
occasions/wk

None

None (≤2 per week)

Morning PEF

≥80% predicted every
day

≥80% predicted every
day

≥80% predicted every
day

All of
Night-time awakening

None

None

None

Exacerbations

None

None

None

Emergency visits

None

None

None

Treatment-related
adverse events

None enforcing change
in asthma therapy

None enforcing change
in asthma therapy

None enforcing change
in asthma therapy

Στρατηγική SMART
No adjustment in
controller

Single inhaler:
Maintenance & relief

Medication Use

FORM/BUD inhaler
replaces SABA

FORM/BUD
FORM/BDP
SALM/FP

SMART

Maintenance
+ prn SABA

Maintenance
+ prn FORM/BUD

SMART

SMART: μείωση σοβαρών παροξύνσεων
σε μέτριο-σοβαρό άσθμα
Exacerbations/100 patients/year
60
50

*** p<0.001 vs. all controls
** p<0.01 vs. all controls
* p<0.05 vs. all controls
46 & 53%

40

>2 x BUD + SABA
FORM/BUD + SABA
FORM/BUD + FORM
SALM/FP + SABA

FORM/BUD
SMART

48 & 27%

45%

39 & 28%

22%

30

***

**

***

20

*

**

10
0

STEP

STAY

SMILE

COMPASS

COSMOS

Combined data: Vogelmeier C, ERJ 2005; O’Byrne PM, Am J Respir Crit Care Med 2005;
Scicchitano R, Curr Med Res Opin 2004; Rabe KF, Lancet 2006; Kuna P, Int J Clin Pract 2007

FORM/BDP as Maintenance And Reliever
Treatment in patients with asthma

Time to first exacerbation 209 vs. 134 days
HR 0.64 (95%CI 0.49 to 0.82), p=0.0005

Papi A, Lancet Respir Med 2013

LABA/ICS Combos
 Long-acting inhaled β2-agonists (LABA), including
formoterol and salmeterol, should NOT be used as
monotherapy in asthma as these medications do not
appear to influence airway inflammation in asthma
 Fixed combination inhalers are more convenient for
patients, may increase compliance, and ensure that
the long-acting β2-agonist is always accompanied by
an inhaled glucocorticosteroid (ICS)

LABA or LTRA as add-on to ICS?

In adults with asthma that is inadequately controlled on
low doses of ICS, LABA is superior to LTRA in reducing
oral steroid treated exacerbations.
Differences favouring LABA in lung function, functional
status and quality of life scores are generally modest.

Ducharme FM, Cochrane Database Syst Rev 2011

Leukotriene Antagonists as
First-Line or Add-on Asthma-Controller Therapy

Price D, N Engl J Med 2011

LABA or Theophylline as add-on to ICS?

LABAs are more effective than theophylline in improving
morning and evening PEF, but are not significantly
different in their effect on FEV1. There is evidence of
decreased SABA requirement with salmeterol. Fewer
adverse events occurred with LABAs (salmeterol and
formoterol) compared to theophylline.

Tee AK, Cochrane Database Syst Rev 2007
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή
Υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Anti-IgE
LTRA
Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline
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Step 4 (reliever + 2 or more controllers)
 PREFERRED: Medium/high-dose ICS + LABA (Evidence A)
– Relatively little or no additional benefit with increase from medium
to high dose ICS (Evidence A)
 LTRA as add-on treatment to medium-to-high-dose ICS provide
benefit (Evidence A), but usually less than a LABA (Evidence A)
 Low-dose theophylline SR as add-on to medium- or high-dose ICS
and LABA may also provide benefit (Evidence B)

Difficult-to-treat Asthma: Definition
 Patients who do not reach an acceptable level of control at Step 4
(reliever medication plus two or more controllers) can be
considered to have difficult-to-treat asthma
 Generally >6mo follow-up by asthma specialist (±)
 Generally require higher doses of ICS than are routinely used in
patients whose asthma is easy to control. However, there is currently
no evidence to support continuing these high-doses of ICS >6 months.
 Instead, dose optimization should be pursued by stepping down to a
dose that maintains the maximal level of control achieved on the
higher dose.
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Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1
SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή
και τα δύο

Χαμηλή δόση ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA

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

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline

GINA 2012
Step 5 (reliever + additional controllers)
 Addition of oral glucocorticosteroids to other controller medications
may be effective (Evidence D)
– Severe side effects (Evidence A)
– Should only be considered if the patient’s asthma remains
severely uncontrolled on Step 4 medications with daily limitation of
activities and frequent exacerbations
– Patients should be counseled about potential side effects and all
other alternative treatments must be considered
 Addition of anti-IgE treatment to other controller medications has
been shown to improve control of allergic asthma when control has
not been achieved on combinations of other controllers including highdoses of inhaled or oral glucocorticosteroids (Evidence B)

Omalizumab in Severe Allergic Asthma
Inadequately Controlled on LABA/high-dose ICS

Hanania N, Ann Intern Med 2011
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Επίτευξη ελέγχου
Αντιμετώπιση με στόχο τον έλεγχο
Εκτίμηση
Ελέγχου
Παρακολούθηση
ελέγχου

Έλεγχος!
Προσαρμογή
θεραπείας
Αρχική ρυθμιστική
θεραπεία
Bateman 2006

Ποσοστό ασθενών που
επιτυγχάνουν έλεγχο

Χρόνος μέχρι τον πλήρη έλεγχο
1.0

Νυκτερινές αφυπνίσεις

0.9
0.8

Χρήση SABA

0.7

Πρ. PEF†

0.6

Ημερήσια συμπτώματα

0.5
0.4

Πλήρης έλεγχος

0.3
0.2
0.1
0
0

4

12
28
52
Χρόνος μέχρι την πρώτη εβδομάδα με "Πλήρη έλεγχο"
(εβδομάδες)

* All patients (3 strata)
†

Morning PEF >80% of predicted

GOAL STUDY DATA
Bateman ED, J Asthma 2007

Παρακολούθηση ασθενούς
 When asthma control has been achieved, ongoing monitoring is
essential to maintain control and to establish the lowest step and dose
of treatment necessary, which minimizes the cost and maximizes the
safety of treatment
 Typically, patients are seen one to three months after the initial visit,
and every three months thereafter - after an exacerbation, follow-up
should be offered within two weeks to one month (Evidence D)
 For most classes of controller medications, improvement begins within
days of initiating treatment, but the full benefit may only be evident
after 3 or 4 months - in severe and chronically undertreated disease,
this can take even longer

Διατήρηση ελέγχου
Αντιμετώπιση με στόχο τον έλεγχο
Εκτίμηση
ελέγχου
Εκτίμηση ελέγχου
Διατήρηση ελέγχου!
Μείωση θεραπείας
Προσαρμογή
θεραπείας
Αρχική ρυθμιστική
θεραπεία
Bateman 2006

Μείωση αγωγής (step-down)
Control on ICS alone
 When ICS alone in medium to high-doses are being used, a 50%
reduction in ICS dose should be attempted at 3 month intervals
(Evidence B)
 Where control is achieved at a low-dose of ICS alone, in most patients
treatment may be switched to once-daily dosing (Evidence A)

Μείωση αγωγής (step-down)
Control on ICS + LABA
 When asthma is controlled with a combination of ICS+LABA, the
preferred approach to is to reduce the dose of ICS by ~50% while
continuing the LABA (Evidence B)
 If control is maintained, further ICS reductions until a low-dose is
reached, when the LABA may be stopped (Evidence D)
 An alternative is to switch the combination treatment to once-daily
dosing
 A second alternative is to discontinue the LABA at an earlier stage
and substitute the combination treatment with ICS monotherapy at the
same dose contained in the combination inhaler. However, this is more
likely to lead to loss of asthma control (Evidence B)

Διακοπή LABA από συνδυασμό LABA/ICS

Brozek JL, Arch Intern Med 2012

Διακοπή LABA από συνδυασμό LABA/ICS

LABA discontinuation increased the risk of
withdrawing from the study because of
lack of efficacy or loss of asthma control
RR 3.27 (95% CI, 2.16-4.96)

Brozek JL, Arch Intern Med 2012

Μείωση αγωγής (step-down)
Control on ICS + other controller (not LABA)
 When asthma is controlled with ICS in combination with controllers
other than LABAs, the dose of ICS should be reduced by 50% until
a low-dose of ICS is reached, then the combination treatment
stopped as described above (Evidence D)

 Controller treatment may be stopped if the patient’s asthma
remains controlled on lowest dose of controller and no recurrence
of symptoms occurs for one year (Evidence D)

Randomized Comparison of Strategies for
Reducing Treatment in Mild Persistent Asthma

n=500

American Lung Association Asthma Clinical Research Centers, NEJM 2007

Randomized Comparison of Strategies for
Reducing Treatment in Mild Persistent Asthma
 Treatment Failures:
– FP
20.2%
– SFC
20.4%
– Montelukast
30.3%
p=0.03 (both comparisons)

 Days without symptoms:
– FP
– SFC
– Montelukast
p=ns

85.8%
82.7%
78.7%

American Lung Association Asthma Clinical Research Centers, NEJM 2007

Αύξηση αγωγής μετά από απώλεια ελέγχου
(step-up)
 ICS x2: ineffective for prevention of exacerbations requiring oral CS
(Evidence A)
 Some evidence for ICS x4
 SMART strategy (FORM/BUD) reduces severe exacerbations
(Evidence A)
 Most effective option for exacerbations: high dose of SABA + burst of
systemic CS
 High-dose ICS may be equivalent to oral CS – more research needed

Quon BS, Cochrane Database Syst Rev 2010; Oborne J, AJRCCM 2009

4 Extra Tips…

Παράγοντες που σχετίζονται με παρόξυνση επιδείνωση του άσθματος

Ειδικές Καταστάσεις
 Εγκυμοσύνη
 Ρινίτιδα, Παραρρινοκολπίτιδα, Ρινικοί Πολύποδες
 Επαγγελματικό Άσθμα
 Άσθμα από Άσκηση
 Άσθμα που Εκδηλώνεται με Βήχα
 Άσθμα από Ασπιρίνη
 Αναφυλαξία και Άσθμα
 Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση
 Χειρουργικές Επεμβάσεις

Inhaler mishandling remains common in real life
and is associated with reduced disease control

Instruction by health caregivers is the
only modifiable factor useful for
reducing inhaler mishandling
Melani AS, Respir Med 2011

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ομάδα Άσθματος

Πολύ καλά!

…αλλά… αν με
ρωτούσες για την
προηγούμενη
εβδομάδα…

Πώς είναι το
άσθμα σας
σήμερα;

OK! Συνέχιση
θεραπείας!
Πάμε στον
επόμενο!!!

Asthma Is Like Love…
Love is…
in the air
breathtaking
inflammatory
hyperreactive
variable
more common at night
more common in boys and women
reversible…
…but it sometimes can be deadly

Join us in

What is New in Respiratory Medicine
https://www.facebook.com/groups/resmed/

