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

.
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ΑΣΘΜΑ και ΚΥΗΣΗ
Το άσθμα είναι μια από τις πιο συχνές νόσους που
περιπλέκει την εγκυμοσύνη
Υπολογίζεται ότι περίπου 8 – 10% των
κυοφορούντων γυναικών έχουν άσθμα, το οποίο
μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη τους
Στόχος = ο καλός έλεγχος του άσθματος. Το κακώς
ελεγχόμενο άσθμα, όπως και οι παροξύνσεις της
νόσου μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις
τόσο στην έγκυο όσο και στο βρέφος.
Συνεργασία γυναικολόγου - πνευμονολόγου
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Κύηση και αναπνευστικό σύστημα
 Μείωση FRC και RV, αύξηση IC και TV. Διατήρηση FEV1 και (F)VC

Αύξηση αερισμού (VE), κυρίως λόγω ↑ TV και λιγότερο των RR
Αύξηση PaO2 (100-105 mmHg), πτώση PaCO2 (32-34 mmHg), διατήρηση pH

Chamberlain G. BMJ. 1991
Gaga et al Breath 2007

Κύηση και αναπνευστικό σύστημα
 Ανοσολογική «εκτροπή» στην κύηση προς Th2 έναντι Th1 απάντησης (προστασία
εμβρύου).

Όμως δεν παρατηρείται περαιτέρω ↑ Th2/Th1 στην κύηση ασθματικών

γυναικών Bohacs et al Inflamm Res 2010, Toldi et al Int Immunol 2011

Αυξημένη «φυσιολογική δύσπνοια»
κατά την εγκυμοσύνη. Ρινική απόφραξη
λόγω υπεραιμίας και οιδήματος
(ΠΡΟΣΟΧΗ στην αξιολόγηση των
συμπτωμάτων επιδείνωσης του άσθματος!!)

Milne JA. Postgrad Med J. 1979
Gaga et al Breath 2007
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Οι επιπτώσεις της κύησης στο άσθμα
Το άσθμα μπορεί να βελτιωθεί, να σταθεροποιηθεί ή να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης

Η σοβαρότητα του άσθματος προ της κύησης, η συχνότητα των παροξύνσεων και το
επίπεδο του ελέγχου του άσθματος σε προηγούμενες κυήσεις αποτελούν προβλεπτικούς
παράγοντες για το πώς θα συμπεριφερθεί το άσθμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Gaga et al Breath 2007

Οι επιπτώσεις της κύησης στο άσθμα

1739 έγκυες ασθματικές γυναίκες < από 26 εβδομάδες κύησης
30% των γυναικών που αρχικά είχαν ήπιο άσθμα ταξινομήθηκαν ως μέτριο-σοβαρό
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ 23% των αρχικά μέτρια-σοβαρά ασθματικών
ταξινομήθηκαν ως ήπιο άσθμα αργότερα στην εγκυμοσύνη
Παροξύνσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: 12,6% των γυναικών που αρχικά
είχαν ήπιο άσθμα, 25,7% μέτριο και 51,9% σοβαρό

Οι επιπτώσεις της κύησης στο άσθμα
 Παροξύνσεις άσθματος κατά την κύηση: μελέτες έχουν δείξει αυξημένη συχνότητα
παροξύνσεων κατά το τέλος του δεύτερου και τις αρχές του τρίτου τριμήνου της κύησης
Stenius-Aarniala et al. Thorax 1996; Murphy et al. Obstet Gynecol 2005; Schatz et al. JACI 1988

Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο
ποσοστό παροξύνσεων:
ανεπαρκή προγεννητική φροντίδα
μη συμμόρφωση φαρμακευτική αγωγή
η έλλειψη ICS, όταν ενδείκνυται
η παχυσαρκία
το κάπνισμα

Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Murphy and Gibson Clin Chest Med 2011
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Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
 Αρκετές μελέτες κατά τις τελευταίες δεκαετίες συσχετίζουν το άσθμα ως
παράγοντα κινδύνου επιπλοκών στην κύηση τόσο για τη μητέρα όσο και το έμβρυο
Αποτέλεσμα που σχετίζεται άμεσα με το άσθμα, δευτερογενώς από τα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για το άσθμα, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της εγκύου ή
άλλους παράγοντες που μοιράζονται κοινούς μηχανισμούς με το άσθμα????
Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
Gaga et al Breath 2007

A meta-analysis of adverse perinatal outcomes in women with asthma. Murphy et al
BJOG 2011
Studies published between 1975 and March 2009. 40 publications involving 1,637,180
subjects were included

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
 Χαμηλό βάρος γέννησης (< 2,5 κιλά)

There was no effect of asthma on low birthweight in the prospective subgroup (n= 3,
RR 1.07, 95% CI 0.76, 1.49) or in the active management group (RR 1.55, 95% CI
0.69–3.46)
Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό (Small for gestational age (SGA))

Results obtained from retrospective and prospective study subgroups were similar
Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Πρόωρος τοκετός (< 37 εβδομάδες κύησης)

…….αλλά
Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Πρόωρος τοκετός (< 37 εβδομάδες κύησης)
preterm delivery by active asthma management

Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Προεκλαμψία (>140 mmHg ΣΑΠ ή >90 mmHg ΔΑΠ και πρωτεΐνουρία)

Murphy et al BJOG 2011

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Μαιευτικές επιπλοκές σε εγκύους με άσθμα
Retrospective data from 223,512 singleton deliveries from 12 centers across the US from 2002 through 2008

Mendola P, et al Am J Obstet Gynecol 2013

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Συγγενείς δυσπλασίες εμβρύων
5124 cases of liveborn children with major congenital malformations and 30 053 controls in UK (1998-2004)

Exacerbations and use of asthma medication were not associated with congenital malformation
risk.
Tata LJ, et al Thorax 2008

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Συγγενείς δυσπλασίες εμβρύων
Meta-analysis of cohort studies published between 1975 and March 2012

Maternal asthma was associated with a significantly increased risk of congenital
malformations (RR 1.11, 95% CI 1.02-1.21), cleft lip with or without cleft palate (RR
1.30, 95% CI 1.01-1.68), neonatal death and neonatal hospitalization.
There was no significant effect of asthma on major malformations (RR 1.31, 95%CI 0.57-3.02)
Exacerbations and use of bronchodilators and inhaled corticosteroids were not associated with
congenital malformation risk.
Murphy V et al BJOG 2013

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης
1. Υποξία μητέρας – εμβρύου κατά τις παροξύνσεις ή σε ανεπαρκή έλεγχο της νόσου

Murphy et al Thorax 2006

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης
1. Υποξία μητέρας – εμβρύου κατά τις παροξύνσεις ή σε ανεπαρκή έλεγχο της νόσου

Blais L. et al JACI 2008

Μια μελέτη σε 2123 γυναίκες με άσθμα έδειξε ότι η χαμηλή FEV1 σχετιζόταν
σημαντικά με προωρότητα και προεκλαμψία
Schatz et al. Am J Obstet Gynecol 2006

Οι επιπτώσεις του άσθματος στη κύηση (μητέρα/βρέφος)
Μηχανισμοί που εξηγούν τη πιθανή συσχέτιση άσθματος με επιπλοκές κύησης
2. Ύπαρξη μιας κοινής οδού που οδηγεί σε υπεραντιδραστικότητα των λείων μυών στο
βρογχικό δέντρο και τη μήτρα
Πιθανή εξήγηση της αυξημένης συχνότητας του πρόωρου τοκετού σε έγκυες
γυναίκες με άσθμα

Kramer MS. et al J Epidemiol 1995, Bertrand JM et al N Engl J Med1985

3. Ύπαρξη μιας κοινής οδού κυτταρικής διήθησης μαστοκυττάρων και απελευθέρωσης
μεσολαβητών από αυτά
Συσχέτιση προεκλαμψίας με το άσθμα
Siddiqui S et al. BJOG2008
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Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Στόχος είναι πάντα ο ΕΛΕΓΧΟΣ της νόσου (μείωση πιθανότητας επιπλοκών κύησης)

NAEPP Guidelines

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Θεραπευτικά βήματα για την επίτευξη του ΕΛΕΓΧΟΥ

NAEPP Guidelines, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εκπαίδευση της εγκύου - ασθματικού

Schatz M. NEJM 2009

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα
Αξιολόγηση του ελέγχου. Χρήση FEV1 και PEFR (ΔΕΝ μεταβάλλονται στην κύηση)
Προσεκτική εκτίμηση της δύσπνοιας και του περιορισμού των δραστηριοτήτων
(φυσιολογικά αυξάνονται στην κύηση)
Τακτική παρακολούθηση (ΑΝΑ ΜΗΝΑ!!)
Γρήγορο step-up της θεραπείας για την επίτευξη ελέγχου, ΌΧΙ step-down κατά την
κύηση
NAEPP Guidelines, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα
Θεραπεία ρινίτιδας
Ενδορινικά CS: θεραπεία εκλογής, ασφαλή στην κύηση
2ης γενιάς αντισταμινικά (loratadine, cetirizine) : ασφαλή στην κύηση, ΌΧΙ συνδυασμοί
με ψευδοεπινεφρίνη
LTRA: γενικά ασφαλή στην κύηση

NAEPP Guidelines, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα
Θεραπεία ΓΟΠ (πολύ σημαντική στις ασθματικές εγκύους!)
Η2 Blockers: Ασφαλή φάρμακα (κατηγορία Β, FDA)
Αναστολείς αντλιών πρωτονίων : γενικά ασφαλή στην κύηση Pasternak B. NEJM 2010

NAEPP Guidelines, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Σημεία – κλειδιά για την σωστή θεραπευτική προσέγγιση της εγκύου με άσθμα
Προσοχή στην συμμόρφωση στην αγωγή, ειδικά στα ICS!!!

Zetstra-van der Woude PA et al JACI 2013

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου?

Powell H. et al LANCET 2011

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου?

Powell H. et al LANCET 2011

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου?

Powell H. et al LANCET 2011

Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση.
Εκπνεόμενο ΝΟ στο θεραπευτικό αλγόριθμο της ασθματικής εγκύου?
O αντίλογος……………..
 Asthma should be well controlled for at least 3 months before stepping down,
whereas Powell and col-leagues stepped down monthly
 At the end of the study, 42% of the control group were taking ICS compared with
68% of the FENO group
 FENO group could use a LABA at steps two and three, by contrast with the clinical
group (LABA use 40% of the FENO group compared with 17% of the control group)
Neil Barnes, Andrew Greening LANCET 2012

Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
Τα βασικά φάρμακα του άσθματος (SABA, ICS, LABA, LTRAs, Omalizumab) είναι
ασφαλή για χρήση κατά την διάρκεια της κύησης

NAEPP and GINA Guidelines, Gaga et al Breath 2007, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
Τα βασικά φάρμακα του άσθματος (SABA, ICS, LABA, LTRAs, Omalizumab) είναι
ασφαλή για χρήση κατά την διάρκεια της κύησης

Blais L. et al JACI 2008

Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
Βασικά σημεία γύρω από την ασφάλεια και την σωστή επιλογή φαρμάκων
Τα ICS είναι η βασική επιλογή ρυθμιστικής θεραπείας. Η βουδεσονίδη έχει τις
περισσότερες μελέτες και το καλύτερο προφίλ ασφαλείας (ιδανική για έναρξη ICS στην
κύηση όταν ενδείκνυται). Αν η έγκυος λαμβάνει κάποιο άλλο ICS δεν το αλλάζουμε!
Τα LABA θεωρούνται ασφαλή και προτείνονται από τις οδηγίες ΌΤΑΝ δεν
ρυθμίζεται το άσθμα με μέτρια δόση ICS. ΔΕΝ υπάρχουν μελέτες στη κύηση….
Τα LTRAs και ειδικότερα η μοντελουκάστη θεωρείται ασφαλής με περιορισμένες
όμως μελέτες (Bakhireva LN. JACl 2007, Sarkar M. Eur J Clin Pharmacol. 2009). Ως συμπληρωματική
θεραπεία
NAEPP and GINA Guidelines, Gaga et al Breath 2007, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

Άσθμα στην κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
Βασικά σημεία γύρω από την ασφάλεια και την σωστή επιλογή φαρμάκων
Τα ΟCS σχετίζονται πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης, προεκλαμψία και
συγγενείς δυσπλασίες (λαγώχειλο ή/και λυκόστομα) .
 Όμως η χρήση τους στην παρόξυνση ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ αφού ο κίνδυνος από την
υποξαιμία της εγκύου είναι πολλαπλάσιος για την μητέρα και το έμβρυο.
 Αν η έγκυος λαμβάνει χρονίως OCS λόγω σοβαρού άσθματος, ενημερώνουμε για
τους κινδύνους και συστήνουμε την συνέχισή τους στη μικρότερη δυνατή δόση (ο
κίνδυνος απώλειας ελέγχου της νόσου είναι μεγαλύτερος από τις παρενέργειές τους)

Η Omalizumab (Xolair) θεωρείται ασφαλής (category B, FDA), αν και τα στοιχεία
είναι πρώιμα (σε εξέλιξη η μελέτη EXPECT). Δεν το διακόπτουμε σε γυναίκα που ήδη
το λαμβάνει, το ξεκινάμε σταθμίζοντας τη σχέση ρίσκου/οφέλους. Βάρος????
NAEPP and GINA Guidelines, Gaga et al Breath 2007, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012

.

The Xolair Pregnancy Registry (EXPECT): An Observational Study Of The Safety Of
Omalizumab During Pregnancy In Women With Asthma
J. Namazy1, M. D. Cabana2, A. Scheuerle3, J. M. Thorp, Jr.4, H. Chen5, M. K. Miller5, G. Carrigan5, Y. Wang5, E. B. Andrews6,
1Scripps Clinic, La Jolla, CA, 2University of California, San Francisco, CA, 3Tesserae Genetics, Dallas, TX, 4University of North Carolina,
Chapel Hill, NC, 5Genentech, South San Francisco, CA, 6RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC

Methods: Pregnant women in the United States are eligible for EXPECT if exposed to omalizumab
within 8 weeks prior to conception or at any time during the pregnancy. Target enrollment is 250
women.
Results:156 women have prospectively enrolled into EXPECT. All but two had exposure to omalizumab
during their first trimester of pregnancy. Of the 128 known outcomes, there were 119 live births (117
singletons and 2 pairs of twins) for a total of 121 infants, 8 spontaneous abortions, and 1 fetal
death/stillbirth. Of the 121 infants, 19 (16%) were premature (defined as gestational age <37 weeks at
birth) and 102 were full-term. The mean (± standard deviation) birth weight for full-term infants was 3.3
± 0.5 kg. Among full-term infants, 7 (7%) infants had a low birth weight (defined as <2.5 kg). Five major
birth defects were reported among the 121 infants:cutaneous mastocytosis, patent foramen ovale,
hemangioma, hypospadias, and bilateral renal pelvis dilation.
Conclusions: Based on interim data collected to date, pregnancy outcomes observed among women
enrolled in EXPECT are consistent with the proportions reported in the literature for pregnancies
among women with moderate to severe asthma.

Am J Respir Crit Care Med 185;2012:A4221
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 Αντιμετώπιση του άσθματος κατά την κύηση. Ασφάλεια φαρμάκων
 Αντιμετώπιση παροξύνσεων.
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Αντιμετώπιση παροξύνσεων
Βασικά σημεία γύρω από την αντιμετώπιση της ασθματικής κρίσης σε έγκυο
 ΜΗΝ αντιμετωπίζεται την έγκυο ασθματική διαφορετικά στα ΤΕΠ!!

McCallister et al Respiratory Medicine 2011

Αντιμετώπιση παροξύνσεων
Βασικά σημεία γύρω από την αντιμετώπιση της ασθματικής κρίσης σε έγκυο
 Στόχος η επαρκής οξυγόνωση μητέρας – εμβρύου. Χρησιμοποιείστε ΌΛΑ τα
απαραίτητα φάρμακα (SABA, OCS and i.v CS, SAMA)
Παρακολούθηση ΚΑΙ του εμβρύου επί σοβαρής παρόξυνσης
Προσοχή στο PaCO2!! Οι έγκυες γυναίκες έχουν φυσιολογικά χαμηλότερες τιμές.
Τιμές άνω του 35 mmHg = κίνδυνος!!
Χρησιμοποιείστε τα OCS μετά την έξοδο από τα ΤΕΠ όπως και σε μία μη έγκυο
γυναίκα (0,5 mg/kgr για 5-10 ημέρες)

NAEPP and GINA Guidelines, Gaga et al Breath 2007, Schatz M. NEJM 2009, Maselli et al Ther Adv Respir Dis 2012
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Συμπεράσματα
 Ανοσολογικές και λειτουργικές αλλαγές αναπνευστικού στην κύηση. Διατήρηση
FEV1, PEFR και FVC
Η βαρύτητα του άσθματος μπορεί να παραμείνει η ίδια, να καλυτερεύσει ή να
χειροτερεύσει σε ίδια ποσοστά. Παροξύνσεις ανάλογα της βαρύτητας και του ελέγχου
Συσχέτιση άσθματος με μαιευτικές επιπλοκές και συγγενείς δυσπλασίες (ως
αποτέλεσμα ανεπαρκούς αγωγής, κακού ελέγχου και παροξύνσεων ??)
Αντιμετώπιση άσθματος και παροξύνσεων αυτού όπως και στο γενικό πληθυσμό.
Τακτικότερη παρακολούθηση (ανά μήνα) , όχι μείωση αγωγής επί ελέγχου.
Ασφαλή φάρμακα με σωστή χρήση. Μεγάλος κίνδυνος από τον κακό έλεγχο και τις
παροξύνσεις
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