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Σοβαρό άσθμα

• Σαν σοβαρό ορίζεται το άσθμα που απαιτεί θεραπεία  με υψηλές δόσεις ICS, μαζί με ένα δεύτερο 
ρυθμιστικό φάρμακο ή/και συστηματικά CS προκειμένου να γίνει ελεγχόμενο ή που παραμένει μη 
ελεγχόμενο παρά τη θεραπεία αυτή. 

• Είναι ετερογενής νόσος  (περιλαμβάνει διάφορους φαινοτύπους) 

• Η θεραπεία του μπορεί να κατευθυνθεί με τον προσδιορισμό των κυτταρικών πληθυσμών στα
πτύελα ή το FeNO ενώ συχνά χρησιμοποιούνται θεραπευτικά σχήματα που περιέχουν την anti-IgE, 
methotrexate, μακρολίδες, αντιμυκητιασικά.

International ERS/ATS guidelines on definition, 
evaluation and treatment of severe asthma, ERJ 2014



Δείκτες φλεγμονής στο σοβαρό άσθμα 

• Καθορισμός φαινοτύπων της νόσου που θα ωφεληθούν από 
συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις

• Xρήση νεότερων θεραπευτικών επιλογών που στοχεύουν σε 
συγκεκριμένους φλεγμονώδεις δείκτες.

International ERS/ATS guidelines on definition, 
evaluation and treatment of severe asthma, ERJ 2014



Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008

Που μπορούν να  μετρηθούν οι δείκτες 
φλεγμονής 



ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Φλεγμονή στο Βρογχικό άσθμα 

Peter J. Barnes, MD



International ERS/ATS guidelines on definition, 
evaluation and treatment of severe asthma, ERJ 2014



Βιοψία



Ήπιο άσθμα Σοβαρό άσθμα

Bourdin A et al JACI 2007 



Ιστολογική Εικόνα στο Σοβαρό άσθμα 

Wenzel SE, AJRCCM 2005

All patients on high-dose ICS

Πρώιμη Έναρξη Όψιμη Έναρξη

Eos (+)

Eos (–)



Εο και μη Εο φλεγμονή στο σοβαρό άσθμα

Wenzel SE, AJRCCM 1999



Προκλητά πτύελα

FeNO

Δείκτες φλεγμονής 
στο αίμα



Προκλητά πτύελα 

Chanez P. et al ERJ 2002



Φαινότυποι άσθματος  με βάση τους κυτταρικούς πληθυσμούς 
σε προκλητά πτύελα 

Simpson J et al Respirology 2006

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα >61%
Ηωσινοφιλικός φαινότυπος: Ηωσινόφιλα >1% (ή 2-3%)
Μικτός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα>61% και Ηωσινόφιλα >1% 
Μη κοκιοκυτταρικός φαινότυπος: φυσιολογικά επίπεδα ουδετεροφίλων και Ηωσινοφίλων.  



Παραγωγή του ΝΟ

Kharitonov SA, AJRCCM 2001



Παραγωγή ΝΟ στο άσθμα

Kharitonov SA, AJRCCM 2001



Μέτρηση εκπνεόμενου ΝΟ

Σταθεροί αναλυτές
-Υψηλό κόστος αναλυτή

-Δύσκολη συνεργασία ασθενούς
-Αδυναμία μεταφοράς

Φορητοί αναλυτές
-Εύχρηστοι

-Άμεση μέτρηση
-Δεν απαιτείται calibration

-Χαμηλότερο κόστος 



Σχέση του FeNO με τα ηωσινόφιλα των πτυέλων

Berry M. A. et al Clin Exp Allergy 2005

R2=0.26 (p<0.001)

Το FeNO επηρεάζεται από

•Κάπνισμα
•Αλλεργική ρινίτιδα
•ICS



Η τιμή του FeNO μπορεί να προβλέψει το ποσοστό των Εο στα 
προκλητά πτύελα

A: sensitivity 65%, specificity 79%

41 ppb 

Schleich F.N.  et al Thorax 2010 

Τιμές FeNO>41ppb προβλέπει την παρουσία Εο >3% στα προκλητά πτύελα με 
ευαισθησία 65% και ειδικότητα 79%



Ανταπόκριση στα ICS eosinophilic vs non eosinophilic asthma

Berry M et al Thorax 2007



Ο ουδετεροφιλικός φαινότυπος του άσθματος 
δεν ωφελείται από τη θεραπεία με ICS 

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος

Μη Ουδετεροφιλικός φαινότυπος

Green RH et al Thorax 2002



Louis R et al AJRCCM 2000

Ποιος φλεγμονώδης φαινότυπος σχετίζεται 
περισσότερο με το σοβαρό άσθμα;



Hastie AT et al JACI 2010



Ten Brinke et al AJRCCM 2004

Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν υψηλές δόσεις ICS

Η χορήγηση συστηματικών CS μείωνε την Εο στα πτύελα

placebo CS

Ο τύπος της φλεγμονής στα πτύελα δεν είναι στατικός αλλά 
εξαρτάται και από την αποτελεσματικότητα της θεραπείας



Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα ηωσινόφιλα των πτυέλων

Green R.H. et al Lancet 2002

Ασθενείς με μέτριο και σοβαρό άσθμα

p<0.01



Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα ηωσινόφιλα των πτυέλων

RR: 0.71,  95% CI: 0.45–1.12,  p= 0.14.

•Μείωση των ηωσινοφιλικών παροξύνσεων κατά 72% (RR:0.28, 95% CI: 0.10–0.74 p=0.01)

Jayaram J et al ERJ 2006

•Καμία επίδραση στις μη ηωσινοφιλικές παροξύνσεις (RR: 1.07, 95% CI:0.61–1.85  p=0.82)



Η διαφορά στις παροξύνσεις αφορούσε το σοβαρό άσθμα

Ήπιο άσθμα

Jarayam L, Eur Respir J 2006

RR: 1.34
(95%CI: 0.52–3.46)
p=0.54

RR=0.63
(95%CI: 0.38-1.03)
p=0.07

CS

SSCS

SS

Μέτριο και Σοβαρό άσθμα



•47 ετών γυναίκα, μη καπνίστρια 
•Άσθμα από την παιδική ηλικία, ρινικοί πολύποδες ευαισθησία στην ασπιρίνη και ΓΟΠ
•Ελεγχόμενο άσθμα με βουδεσονίδη 800μg και φορμοτερόλη 12 μg bid, έως 2 έτη πριν.
•Τα τελευταία 2 χρόνια επαναλαμβανόμενα επεισόδια παροξύνσεων. 
•HRCT : ΚΦ Pallan Shelly et al Chest 2008 

Gibson P.G Chest 2008



Προτεινόμενοι θεραπευτικοί χειρισμοί με βάση τον κυτταρικό 
πληθυσμό των πτυέλων 

Hargreave F. E. Chest 2011

•Η παρουσία Εο στα πτύελα υποδηλώνει ότι ο ασθενής θα ανταποκριθεί στα ICS

•Η επιμονή Εο παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS θα πρέπει να εγείρει υποψίες για κακή 
συμμόρφωση, κακή χρήση των συσκευών ή συνέχιση έκθεσης σε ερεθιστικές ουσίες και 

αλλεργιογόνα

•Η απουσία Εο επιτρέπει τη μείωση των ICS χωρίς μεγάλο κίνδυνο υποτροπής των 
συμπτωμάτων

•Η παρουσία Νe >80% θέτει υποψία λοίμωξης και πιθανώς η χρήση αντιβιοτικών να 
ωφελήσει 



Eo πτυέλων Ne πτυέλων

Μέτριο άσθμα

Σοβαρό άσθμα

Al-Samri MT et al JACI 2010



Yamamoto Μ et al Clin Exp All 2012

Υψηλά επίπεδα FeNO στο Σοβαρό άσθμα



FeNO και πνευμονική λειτουργία στο Σοβαρό άσθμα 

Van Veen IH, ERJ 2008



Υψηλά επίπεδα FeNO υποδηλώνουν έναν «αντιδραστικό» 
φαινότυπο άσθματος 

• 446 ασθενείς με άσθμα  (175 σοβαρό) και 49 controls

• Τα επίπεδα του FeNO ήταν ίδια στο σοβαρό και το μη σοβαρό άσθμα

• Αντίστοιχα ποσοστά ασθενών(40%) είχαν υψηλά επίπεδα FENO (> 35 ppb) υπήρχαν και στις δύο 
ομάδες παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα λάμβαναν υψηλότερες δόσεις CS

• Οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα FENO είχαν
• Μεγαλύτερη βρογχική υπεραντιδραστικότητα

• Περισσότερα Εο στα πτύελα 

• Περισσότερες εκδηλώσεις ατοπίας (δερματικά tests, IgE ορού και Εο αίματος)

• Περισσότερη υπερδιάταση

• Μειωμένη αντίληψη των συμπτωμάτων τους

• Υψηλά επίπεδα FENO διαπιστώθηκαν σε εκείνους τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα οι οποίοι 
εμφάνιζαν μεγαλύτερη απόφραξη αεραγωγών και υπερδιάταση και συχνότερη χρήση των υπηρεσιών 
υγείας κατά το προηγούμενο έτος

Dweik RA et al AJRCCM 2010 



Οι ασθενείς με συχνές παροξύνσεις εμφανίζουν υψηλότερα 
επίπεδα Εο στα πτύελα και FeNO

93 Ασθενείς με Σοβαρό άσθμα

76 ασθενείς με ήπιο-μέτριο άσθμα

Παρακολούθηση 1 έτος

Ασθενείς με συχνές παροξύνσεις

• Υψηλότερες δόσεις ICS και CS per os

• Χειρότερο έλεγχο του άσθματος

• Χειρότερη ποιότητα ζωής 

• Περισσότερα Εο πτυέλων 

• Ταχύτερη έκπτωση του FEV1

• FeNO > 45 ppb (OR 4.32)

• Ιστορικό καπνίσματος (OR 2.90)

Kupczyk M et al, Clin Exp Allergy 2013

≥2 παροξύνσεις/ έτος



Smith A et al NEJM 2005

To FeNO στην επιλογή της θεραπείας του άσθματος

p=0.27

45.6% 



Τροποποίηση της αγωγής με βάση το FeNO

Dweik R et al  AJRCCM 2011



Η χρήση των βιολογικών δεικτών για τον σχεδιασμό νέων 
θεραπευτικών παρεμβάσεων 



IgE και βρογχικό άσθμα

Stuck R et al NEJM 2006



Omalizumab Dosing Table 
Body weight (kg)

Baseline 

IgE (IU/ml)
>20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 >90-125 >125-150

30-100 75 75 75 150 150 150 150 150 300 300

>100-200 150 150 150 300 300 300 300 300 450 600

>200-300 150 150 225 300 300 450 450 450 600 375

>300-400 225 225 300 450 450 450 600 600 450 525

>400-500 225 300 450 450 600 600 375 375 525 600

>500-600 300 300 450 600 600 375 450 450 600

>600-700 300 225 450 600 375 450 450 525

>700-800 225 225 300 375 450 450 525 600

>800-900 225 225 300 375 450 525 600

>900-1000 225 300 375 450 525 600

>1000-1100 225 300 375 450 600

>1100-1200 300 300 450 525 600 DO NOT ADMINISTER– data is unavailable for dose recommendation

>1200-1300 300 375 450 525

>1300-1500 300 375 525 600

every 4 weeksevery 2 weeks
SmPC Omalizumab 2014



p=0.008

Omalizumab (Anti IgE) στη θεραπεία του άσθματος 

p=0.042

Hanania N.A et al Ann Intern Med. 2011



Ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο με το omalizumab? 

Hanania N, AJRCCM 2013



IL-5 και βρογχικό άσθμα

P.J. Barnes Asthma and COPD second edition ELSEVIER 2009



Mepolizumab (anti IL-5) στη θεραπεία του άσθματος 

Haldar P et al. N Engl J Med 2009

Ασθενείς με Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα
(Εο πτυέλων >3%)

p= 0.02



Mepolizumab (anti IL-5) στη θεραπεία του άσθματος 

Haldar P et al. NEJM 2009



IL-13 και βρογχικό άσθμα 

Kraft M NEJM 2011

• Παράγεται από τα Τh2 κύτταρα

• Η παραγωγή της αναστέλλεται από τα ICS 

• Υψηλά επίπεδα στα πτύελα ασθενών με μη ελεγχόμενο άσθμα 

παρά τις υψηλές δόσεις ICS ή συστηματικών CS 

• Επάγει τα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα να παράγουν 

περιοστίνη η οποία δρα στους ινοβλάστες και συμβάλει στη 

δημιουργία του remodeling 



Lebrikizumab (Anti IL-13 ) και βρογχικό άσθμα

Corren J et al. NEJM 2011

p=0.02

p=0.03 p=ns

Ασθενείς με σοβαρό άσθμα 



Wenzel S et al NEJM 2013 

Ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα α της IL4 

Αναστέλλει την IL4 και την IL 13

Mέτριο/σοβαρό άσθμα και αυξημένα επίπεδα Eo στο αίμα ή τα πτύελα



2 εβδομάδες 12 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Wenzel S et al NEJM 2013 



Wenzel S et al NEJM 2013 



Monica Kraft  NEJM 2011 Editorial 

Asthma phenotypes -Moving closer to 
personalized medicine 



Θεραπεία του σοβαρού άσθματος με βάση τους δείκτες φλεγμονής

International ERS/ATS guidelines on definition, 
evaluation and treatment of severe asthma, ERJ 2014



Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση του σοβαρού άσθματος

Αναγνωρίστε τους ασθενείς με 
σοβαρό άσθμα 

Ελέγξτε τη συμμόρφωση στη 
θεραπεία

Διαφορική διάγνωση 
Έλεγχος αλλεργίας

Συνοσηρότητες
Αποφυγή παραγόντων κινδύνου

Ελέγξτε για ηωσινοφιλική φλεγμονή
(FeNO, αίμα, πτύελα) 

Παραπέμψτε σε ειδικό κέντρο
(ή χορηγείστε την κατάλληλη για το 

φαινότυπο αγωγή) 



Biomarkers 
should ideally be 
used to optimize 
management of 
severe asthma

K. Kostikas, ISAF 2014




