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Άσθμα και 
συνυπάρχουσες 

παθήσεις:  
τι μας απασχολεί; 



Δομή της ομιλίας 
• ΒΑ και συνυπάρχουσες παθήσεις - επιδημιολογία, 

κατευθυντήριες οδηγίες, σημασία  
• ΒΑ και ρινίτιδα - παραρινοκολπίτιδα 
• ΒΑ και ΧΑΠ 
• ΒΑ και ΓΟΠΝ 
• ΒΑ και παχυσαρκία 
• ΒΑ και ΣΑΥ 
• ΒΑ και ψυχιατρικά νοσήματα 
• ΒΑ και λοιμώξεις αναπνευστικού  
• ΒΑ και καρδιαγγειακά νοσήματα 
• Ερωτήματα - Συμπεράσματα 
 

 
 



Δεδομένα από το Italian College of General Practitioners 
Πληθυσμός 909.638 ατόμων 
55.500 (6.1%) με ΒΑ 
 





59% of the asthmatic population 8–29 years old had at least one of nine 
chronic diseases examined, compared with 18% in the general population 



Ontario, Canada 



Βρογχικό άσθμα 

Τα συχνότερα αναφερόμενα συνοδά νοσήματα 
είναι: 

 
• Ρινίτιδα- Παραρινοκολπίτιδα 
• Κάπνισμα και ΧΑΠ 
• Γαστρο-οισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) 
• Παχυσαρκία 
• Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο (ΣΑΥ) 
• Ψυχικές διαταραχές 
• Χρόνιες λοιμώξεις 



Βρογχικό άσθμα 
Μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

για τη διερεύνηση συνοδών νοσημάτων στο ΒΑ 



GINA  2012 

Ειδικές  
καταστάσεις 



50 patients with controlled asthma  
102 with sub-optimal control 



Ten Brinke A et al  Eur Resp J 2005; 26 : 812 

51 

Risk factors of frequent exacerbation 
in difficult-to-treat asthma 

              

      

The prevalence of comorbidities in 
asthmatic patients varies between 
studies, probably because we still 
do not know whether the 
comorbidities are directly or 
indirectly related to asthma, but it 
is extremely high in severe asthma 

http://erj.ersjournals.com/current.dtl




Βρογχικό άσθμα 
Νόσοι των ανώτερων αεραγωγών 

 
• Η αλλεργική ρινίτιδα έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για άσθμα 

Bousquet J et al. Allergy 2008;63(sup86):8-160 
Guerra S et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:419-425 

Shaaban R et al. Lancet 2008;372:1049-57 

 
• Η αλλεργική ρινίτιδα/ παραρινοκολπίτιδα σχετίζεται με το άσθμα και την 

έκβαση του, αν και δεν υπάρχει συμφωνία για το βαθμό της σχέσης αυτής 
Peters S. J Asthma 2007;44:149-61 

Greisner WA et al. Allergy Asthma Proc 2000;21:371-5 
Price D et al. Clin Exp Allergy 2005;35:282-7 

Schatz M et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2008;101:240-7 

 
 

Ένας αεραγωγός 
 
 
 

Οι φλεγμονώδεις διεργασίες στον ανώτερο και κατώτερο αεραγωγό  
(άσθμα και ρινίτιδα) είναι παρόμοιες 

 
 

Rowe Jones JM Allergy 1997;52:20-28 
Togias A. Allergy 1999;54:94-105 



Shaaban, Lancet 2008 



Νόσοι των ανώτερων αεραγωγών-παραρινοκολπίτιδα 
 

• Στο 90% των ασθενών με ήπιο/ μέτριο άσθμα και το 100% των ασθενών με 
σοβαρό άσθμα ανευρίσκονται ακτινολογικά ανωμαλίες στους παραρρίνιους 
κόλπους 

Bresciani M et al. J Allergy Clin Immunol 2001;107:73-80 
 

• H χρόνια παραρινοκολπίτιδα έχει σχετιστεί με το σοβαρό και το δύσκολα 
ελεγχόμενο άσθμα  

Ten Brinke A et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:621-6 
 

• Στο 5% των ασθενών, με άσθμα αναφέρεται παραρινικολπίτιδα, με ρινικούς 
πολύποδες και δυσανεξία στην ασπιρίνη. Συνήθως πρόκειται για ασθενείς 
με σοβαρό άσθμα 

Lamblin C et al. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1226-32 
Ceylan E. Respirology 2007;12:272-6 

Βρογχικό άσθμα 



Ρινοκολπίτιδα στο σοβαρό ΒΑ 
 
Bresciani et al. J Allergy Clin Immunol 2001; 107 .73 

88% 
100% 

CT scan abnormality was 
common to both groups, 
but the clinical (p<0.05) and 
the CT scan severity scores 
(p<.0005) were higher in the 
subjects with severe 
steroid-dependent asthma 



Βρογχικό άσθμα 
Κάπνισμα και ΧΑΠ 

 
• Νεαροί ασθενείς με άσθμα που καπνίζουν, αναπτύσσουν νωρίς 

χαρακτηριστικά ΧΑΠ, όπως σοβαρότερη απόφραξη, ελαττωμένη διαχυτική 
ικανότητα CO 

Boulet LP et al. Chest 2006;129:661-8 
 

• Στους καπνιστές με άσθμα παρατηρείται ουδετεροφιλική φλεγμονή, 
μεγαλύτερη δυσκολία ελέγχου του άσθματος και ελαττωμένη ανταπόκριση 
στα κορτικοστεροειδή (λόγω ουδετεροφιλικής φλεγμονής, αλλαγές στην 
αναλογία υποδοχέων γλυκοκορτικοειδών α/β και ελαττωμένη δραστηριότητα 
της δεακετυλάσης της ιστόνης) 

Boulet LP et al. Chest 2006;129:661-8 
Livingston E et al. Drugs 2005;65:1521-36 

Thomson NC et al. Respir Med 2006;5:467-81 
St Laurent J et al. Clin Expert Allergy 2008;38:1582-89 

• Άσθμα και κάπνισμα αποτελούν έναν ξεχωριστό φαινότυπο 
• Πρέπει να δοθεί έμφαση στη θεραπευτική στρατηγική, ώστε να λάβουν οι 

ασθενείς αυτοί τη βέλτιστη θεραπεία 
• Πρέπει σε όλους να τονιστεί η σημασία της διακοπής καπνίσματος 

Ahmad T et al. Curr Opin Investig Drugs 2008;9:470-7 
Chaudhurri R et al. Am j Respir Crit Care Med 2006;174:127-33 

 
 



 
 
 
 

• Ενήλικες ασθενείς με άσθμα έχουν 12πλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν ΧΑΠ 
συγκριτικά με άτομα χωρίς άσθμα, όπως φάνηκε σε μία προοπτική μελέτη 
>3000 ατόμων που παρακολουθήθηκαν για 20 έτη 

 
Silva GE et al. Chest 2004;126:59-65 

 
• Ενήλικες με ΧΑΠ αναφέρουν συχνότερα συμπτώματα από το αναπνευστικό 

σε παιδική ηλικία, συγκριτικά με άτομα χωρίς ΧΑΠ, γεγονός που είναι 
ενδεικτικό της προοδευτικής εξέλιξης του άσθματος σε ΧΑΠ 

 
Horak E et al. Br Med J 2003;326:42203 

Sears MR et al. N Engl J Med 2003;349:1414-22 

 
 





European Community Respiratory Health Survey              
participants aged 20–45 years randomly selected                      
from general populations. 
Spirometry in 1991–3 (n=13.359)                                                          

and 9 years later (n=7.738). 
 

 

Early life origins of chronic obstructive 
pulmonary disease     
Svanes  Thorax 2010;65:14–20 

•Maternal asthma,  
•Paternal asthma,  
•Childhood asthma,  
•Maternal smoking and  
•Childhood respiratory infections 

defined as  

‘‘childhood 
disadvantage 

factors’’ 



OR for FEV1/FVC ≤ 70% 
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Early life origins of chronic obstructive 
pulmonary disease     
Svanes  Thorax 2010;65:14–20 



119 (13%) of 915 subjects with COPD reported a history of physician-diagnosed asthma 



Βρογχικό άσθμα 

  ΓΟΠΝ 
 

• Το άσθμα μπορεί να προκαλέσει ΓΟΠ μέσω αλλαγών στην ενδοθωρακική 
πίεση λόγω της απόφραξης ή εξαιτίας των φαρμάκων (σαλβουταμόλη, 
θεοφυλλίνη)  τα οποία επιδρούν στον γαστρο-οισοφαγικό σφιγκτήρα. 
 

• Από την άλλη, η παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει σύσπαση των 
βρόγχων μέσω διαφόρων μηχανισμών, πχ άμεσα μέσω αντανακλαστικών 
του πνευμονογαστρικού νεύρου και έμμεσα μέσω αύξησης της βρογχικής 
υπεραντιδραστικότητας λόγω φλεγμονής 

 
Parsons JP, Mastronarde JG.Curr Opin Pulm Med 2010; 16:60–63. 



Βρογχικό άσθμα 

ΓΟΠΝ 
 

• Η πλειοψηφία των ασθενών με άσθμα, αναφέρει συμπτώματα ΓΟΠ 
και/ ή έχουν ανώμαλη 24ωρη pHμετρία οισοφάγου 

Harding SM. Minerva Gastroenterol Dietol 2001;47:75-83 
Havemann BD et al. Gut 2007;56:1654-64 

Field SK et al. Chest 1999;116:766-74 

 
• Δεν υπάρχει ωστόσο συμφωνία στις διάφορες μελέτες ως προς την 

επίδραση της ΓΟΠΝ στο άσθμα γιατί υπάρχει μεγάλη διακύμανση 
στον τρόπο διάγνωσης και στη βελτίωση του άσθματος μετά από 
θεραπεία ΓΟΠΝ 

Field SK et al. Chest 1999;116:766-74 
Gibson PG et al. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD001496 

Littner MR et al. Chest 1995;128:1128-35 
Coughlan JL et al.Thorax 2001;56:198-204 

 
 
 



OR for BA 2.3 (95% 
CI 1.8–2.8) 

The average prevalence of GORD symptoms in 
asthma patients was 59.2% 



11 trials (2524 patients) 



11 trials (2524 patients) 



Ασυμπτωματική ΓΟΠΝ  
στο ΒΑ 









Βρογχικό άσθμα 
Παχυσαρκία 
 
• Δεδομένου ότι αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα στην ανάπτυξη ΣΑΥ και 

ΓΟΠN- είναι ίσως συγχυτικός παράγοντας στη σχέση των καταστάσεων 
αυτών 
 

Shore SA. Pharmacol Ther 2006;110:83-102 
Shore SA. J Allergy Clin Immmunol 2008;121:1087-93 

 

• Ωστόσο,  μία μελέτη σε 1113 άτομα έδειξε ότι μετά από προσαρμογή ως 
προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το κάπνισμα, τη χρήση 
κορτικοστεροειδών per os, την παρουσία ΓΟΠN, οι παχύσαρκοι ασθενείς με 
άσθμα έχουν, συγκριτικά με ασθματικούς με φυσιολογικό ΒΜΙ, χειρότερη 
ποιότητα ζωής, χειρότερο έλεγχο άσθματος και περισσότερες 
εισαγωγές σε νοσοκομείο 

Mosen DM et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:507-11  



Βρογχικό άσθμα 
Παχυσαρκία 
 

• Άσθμα και παχυσαρκία θεωρούνται ένας ξεχωριστός φαινότυπος που 
σχετίζεται με μεταβολές της πνευμονικής λειτουργίας, αυξημένη 
συστηματική φλεγμονή και πιθανή χαμηλή ανταπόκριση στην αντιασθματική 
αγωγή και κυρίως στα κορτικοστεροειδή 
 

Shore SA. J Allergy Clin Immmunol 2008;121:1087-93 
Lessard A et al. Chest 2008;134:317-23 

Saint-Pierre P et al. Allergy 2006;61:79-84 
Boulet LP et al. Respir Med 2007;101:2240-7 

Peters-Golden M et al. Eur Respir J 2006;27:495-503 

• Σε μία συστηματική ανασκόπηση 15 μελετών ως προς την επίδραση της 
απώλειας βάρους διαπιστώθηκε ότι ανεξάρτητα από τον τύπο 
παρέμβασης (χειρουργικό ή μη) σε όλες τις μελέτες διαπιστώθηκε 
βελτίωση σε τουλάχιστον μία παράμετρο του άσθματος μετά από απώλεια 
βάρους σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών, εθνικότητας και φύλου 

Eneli IU et al. Thorax 2008;63:671-6 







Βρογχικό άσθμα 
Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο - ΣΑΥ 
 
• Συγχυτικός παράγοντας: παχυσαρκία 
• Η απώλεια βάρους βελτιώνει τόσο το ΣΑΥ, όσο και το άσθμα 

Yigla M et al. J Asthma 2003;40:865-71 
Young T et al. N eng J Med 1993;328:1230-5 

 

 
• Μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν μακροχρόνια ή κατά ώσεις υψηλές 

δόσεις κορτικοστεροειδών από το στόμα, η συχνότητα του ΣΑΥ είναι 
πολύ υψηλή 

Yigla M et al. J Asthma 2003;40:865-71 





Βρογχικό άσθμα 
Ψυχικές διαταραχές 
 
• Οι συχνότερα αναφερόμενες καταστάσεις είναι το άγχος, η κατάθλιψη και η 

διαταραχή πανικού, που αναφέρονται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό 

Nouwen A et al. Behav Modif 1999;23:217-33 
Lehrer P et al. J Consult Clin Psychol 2002;70:691-711 

Miles JF et al. Clin Exp Allergy 1997;27:1151-59 
Ten Brinke A et al. J Psychosom Res 2001;50:7-11 

Lavoie KL et al. Chest 2006;130:1039-47 

• Μεταξύ των ασθενών με σοβαρό άσθμα που κάνουν συχνή χρήση των υπηρεσιών 
υγείας έχει αναφερθεί άγχος, κατάθλιψη και έλλειψη εμπιστοσύνης στους 
επαγγελματίες υγείας 

Lehrer P et al. J Consult Clin Psychol 2002;70:691-711 
Lavoie KL et al. Chest 2006;130:1039-47 

• Στους ασθενείς με σοβαρό άσθμα η κατάθλιψη και η διαταραχή πανικού είναι πολύ 
συχνές και μπορεί να είναι είτε συνέπεια του άσθματος είτε παράγοντας πρόκλησης 

Heanley LG et al. Respir Med 2005;99:1152-9 

 



Βρογχικό άσθμα 
Ψυχικές διαταραχές 
 
• Από την άλλη, διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν 

την αντίληψη των ασθενών ως προς τα συμπτώματα τους  
• Μπορούν να επηρεάσουν επίσης τη συμμόρφωση των ασθενών 

Lavoie KL et al. Chest 2006;130:1039-47 
Heanley LG et al. Respir Med 2005;99:1152-9 

Feldman JM et al. Psychosom Med 2005;67:989-96 
Nowobilski R et al. J Asthma 2007;44:203-7 

Katon W et al. J Adolesc Health 2007;41:455-63 
 

 
• Στους ασθενείς αυτούς έχει αναφερθεί αυξημένη χρήση επείγουσας 

ιατρικής βοήθειας και εισαγωγών στο νοσοκομείο 
Wainwright NW et al. Allergy 2007;62:554-60 

Forbes  L et al. Thorax 2007;62:855-60 









Βρογχικό άσθμα 
Λοιμώξεις αναπνευστικού 
 
• Ο ρόλος των αναπνευστικών λοιμώξεων στις παροξύνσεις άσθματος έχει 

αναγνωριστεί εδώ και καιρό και συγκεκριμένοι ιοί (πχ ρινοϊός) έχουν συσχετιστεί 
με αυξημένες νοσηλείες σε παιδιά και ενήλικες 

• Οι λοιμώξεις δρουν συνεργικά με άλλους παράγοντες πχ αλλεργιογόνα ή 
ρύπους, προκαλώντας παρόξυνση του άσθματος 
 

FitzGerald JM et al.Thorax 2006;61:992-9 
Johnston NW et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:557-62 

 

• Έχουν εμπλακεί διάφοροι λοιμογόνοι παράγοντες εκτός από τους ιούς, όπως 
Mycoplasma pneumoniae και Chlamydia pneumoniae και διάφοροι μύκητες 



















Βρογχικό άσθμα 
Ερωτήματα 

 
• Οι μηχανισμοί που συνδέουν το άσθμα με τα συνοδά του  

νοσήματα δεν έχουν διευκρινιστεί (ετερογένεια της νόσου) 
 

• Μέχρι στιγμής, δεν είναι πλήρως γνωστό αν ο έλεγχος του 
άσθματος ελαττώνει την εμφάνιση συνοδών νοσημάτων, 
αν η θεραπεία των συνοδών νοσημάτων βελτιώνει τον 
έλεγχο του άσθματος ή τη φυσική ιστορία της νόσου ή αν η 
θεραπεία του άσθματος επηρεάζεται από την παρουσία 
συνοδών νοσημάτων  
 
 



Βρογχικό άσθμα 
Συμπεράσματα 

 • Οι συνυπάρχουσες παθήσεις στο ΒΑ είναι αρκετές 
 

• Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των συνοδών νοσημάτων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση του ΒΑ και ιδιαίτερα 
του σοβαρού άσθματος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η τυχόν 
επίδραση τους στον έλεγχο του ΒΑ 

 
Global Initiative for Asthma (GINA) 2012 

Holgate ST et al. Lancet 2006;368:780-93 
Chanez P et al. J Allergy Clin Immunol 2007;119:1337-48 

 
 





Ευχαριστώ πολύ 
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