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Περιεμμηνορυσιακό άσθμα



Ορισμός άσθματος

• Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών στην
οποία συμμετέχουν διάφορα κύτταρα και μεσολαβητές

• Η χρόνια φλεγμονή σε συνδυασμό με τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα
που αναπτύσσεται από αυτήν, οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια
συριγμού της αναπνοής, δύσπνοιας, θωρακικής δυσφορίας και βήχα

• Τα παραπάνω συνδυάζονται με μεταβαλλόμενη απόφραξη των
αεραγωγών που αναστρέφεται είτε αυτόματα ή μετά από θεραπευτική
παρέμβαση

GΙΝΑ 2013



•Ο κύκλος της εναλλαγής των φάσεων της λειτουργίας του

αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας αποτελεί τον εμμηνορρυσιακό ή

έμμηνο κύκλο

•Ο κύκλος αυτός έχει μια πλήρη κυκλική λειτουργία η οποία συντονίζεται

από ορμόνες (μέση διάρκεια 28 μέρες)

Ο κύκλος 
διαφέρει από 

γυναίκα σε 
γυναίκα και 

κυμαίνεται από 20 
έως 40 μέρες



Η ορμονική ρύθμιση του κύκλου

Ο ενδομήτριος και ο ωοθηκικός κύκλος συγχρονίζονται από ορμόνες του

υποθαλάμου και της υπόφυσης ώστε η ωρίμανση του ωαρίου και η

ωορρηξία να συμβαδίζουν με την προετοιμασία του ενδομητρίου για την

πιθανή εγκατάσταση ενός εμβρύου στα τοιχώματα της μήτρας



Οι φάσεις του έμμηνου κύκλου

Φάση ροής: έμμηνη αιμορραγία (διάρκεια 1-5 ημέρες)
Φάση υπερπλασίας: υπό την επίδραση ορμονών πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα
του βλεννογόνου της μήτρας και το ενδομήτριο αυξάνεται σε πάχος για μια ή δυο
εβδομάδες
Φάση έκκρισης: το ενδομήτριο αυξάνεται και αιματώνεται περισσότερο
αναμένοντας τη γονιμοποίηση (14η-28η ημέρα)



 Εκλυτική γοναδοτροπίνη (GnRH)
 Εκλυτική γοναδοτρόπος ορμόνη του ωοθυλακίου ή ωοθηλακιοτρόπος (FSH)
 Ωχρινοτρόπος ή ωχρινοποιητική ορμόνη (LH)
 Οιστρογόνα (οιστραδιόλη, οιστρόνη και οιστριόλη) και προγεστερόνη 



Ορισμός
• Ο ορισμός του περιεμμηνορυσιακού άσθματος (premenstrual or

perimenstrual asthma, PMA) ποικίλλει στις διάφορες μελέτες

• Υποκειμενικός ορισμός: περιγραφή επιδείνωσης συμπτωμάτων κατά

την περιεμμηνορυσιακή περίοδο από την ασθενή

• Αντικειμενικός ορισμός: αντικειμενικά κριτήρια που καταδεικνύουν την

περιεμμηνορυσιακή επιδείνωση των συμπτωμάτων ή λειτουργικών

παραμέτρων όπως η PEF

• Μερικές μελέτες απαιτούν την ικανοποίηση των κριτηρίων σε ένα

εμμηνορυσιακό κύκλο και άλλες σε δύο διαδοχικούς
Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.

Agarwal AK, et al. J Asthma 1997; 34: 539–545.
.                                                                           Eliasson O, et al. J Allergy Clin Immunol 1986; 77:87–94.

Ensom MH, et al. Pharmacotherapy 1999; 19: 374–382.

Halbreich U, et al. Psychoneuroendocrinology 1985; 10: 15–32.



Ορισμός 

• Η επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος ≥ 20% και/ή πτώση της

PEF ≥ 20% κατά την περιεμμηνορυσιακή σε σχέση με την προ-

ωοθυλακική φάση

• Περιεμμηνορυσιακή φάση: προ-εμμηνορυσιακή φάση (ωχρινική-

εκκριτική φάση, 5 τελευταίες ημέρες του κύκλου) ή/και οι πρώτες ημέρες

της εμμήνου ρύσεως (premenstrual or perimenstrual, luteal phase)

• Προ-ωοθυλακική φάση: 5η-10η ημέρα έμμηνου κύκλου (follicular or

preovulatory phase)

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.

Agarwal AK, et al. J Asthma 1997; 34: 539–545.



Περιεμμηνορυσιακή φάση στις διάφορες μελέτες



Προ-ωοθυλακική φάση



Επίπτωση

• Επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος ≥ 20% και/ή πτώση

της PEF ≥ 20% παρατηρείται στο 30-40% των γυναικών με άσθμα

κατά την περιεμμηνορυσιακή φάση

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.

Agarwal AK, et al. J Asthma 1997; 34: 539–545.

Eliasson O, et al. J Allergy Clin Immunol 1986; 77:87–94.

Gibbs CJ, et al. Thorax 1984; 39: 833–6.



• 37% γυναικών με άσθμα ανέφεραν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους

κατά την προ-εμμηνορυσιακή φάση

Rees L. J Psychosom Res 1963; 7: 191–197.

• Αργότερα διάφοροι συγγραφείς ανέφεραν την επίπτωση του PMA σε

ποσοστά 20-40% (‘’Ναι’’ στο ερώτημα ‘’Χειροτερεύει το άσθμα σας πριν

την περίοδο;’’)

-33% Eliasson O, et al. J Allergy Clin Immunol 1986; 77:87–94.

-35%  Hanley SP. Br J Dis Chest 1981; 75: 306–308.

-40% Gibas CJ, et al. Thorax 1984; 39: 833–836.



• Σε σύνολο 100 γυναικών οι 23 ανέφεραν επιδείνωση των

συμπτωμάτων του άσθματος κατά την περιεμμηνορυσιακή φάση:

-17 ανέφεραν επιδείνωση την εβδομάδα πριν την έμμηνο ρύση

- 8 ανέφεραν επιδείνωση και την εβδομάδα της εμμήνου ρύσεως

-1 ασθενής ανέφερε επιδείνωση δυο μέρες πριν την έναρξη
Agarwal AK, Shah A. J Asthma 1997; 34: 539–545.

• Από τις γυναίκες με PMA, το 90% «αισθάνεται χειρότερα» κατά την

εβδομάδα πριν την έμμηνο ρύση και το 10% κατά την εβδομάδα της

εμμήνου ρύσεως
Rees L. J Psychosom Res 1963; 7: 191–197.



Ερωτήματα

1. Πως ορίζεται τελικά το PMA; Με υποκειμενικά ή/και αντικειμενικά

κριτήρια; Πρέπει να είναι παρόντα σε ένα ή δύο συνεχόμενους

κύκλους τα κριτήρια αυτά;

2. Ποια είναι η πραγματική επίπτωση του PMA στον πληθυσμό των

γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία με άσθμα;

3. Σχετίζεται με τη βαρύτητα του άσθματος; Είναι μια μορφή

«δύσκολου άσθματος»;



• Σκοπός μελέτης: Η καταγραφή των διαφορών στον επιπολασμό του PMA

σύμφωνα με αντικειμενικά, ημι-αντικειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια, η

συσχέτιση αυτών των κριτηρίων και η επίδραση της βαρύτητας του

άσθματος

• Υλικό μελέτης: 141 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με άσθμα

Αναλύθηκαν 103 γυναίκες με άσθμα

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



Ορισμός PMA

• Υποκεμενικά κριτήρια (subjective): ‘’Ναι’’ στο ερώτημα ‘’Χειροτερεύει το

άσθμα σας πριν την περίοδο;’’

• Ημι-αντικειμενικά κριτήρια (semi-objective): επιδείνωση των

συμπτωμάτων του άσθματος ≥ 20% κατά την περιεμμηνορυσιακή σε

σχέση με την προ-ωοθυλακική φάση

(ειδικά ερωτηματολόγια συμπτωμάτων που συμπληρώνονταν

καθημερινά σε 2 διαδοχικούς κύκλους: βαθμολογία 0-3 για βήχα,

συριγμό, «βάρος στο στήθος», δύσπνοια)

• Αντικειμενικά κριτήρια (objective): Πτώση της PEF ≥ 20% κατά την

περιεμμηνορυσιακή σε σχέση με την προ-ωοθυλακική φάση

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



6-ήμερη περιεμμηνορυσιακή φάση vs
6-ήμερη προ-ωοθυλακική φάση

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



Επιπολασμός με βάση τα κριτήρια
Definition based on Prevalence  (%)

Subjective criteria 43.7

Semi-objective criteria

in the first cycle 44.7

in one or other of the two cycles 59.6

in both cycles 22.3

Objective criteria* 2.9

*PF deterioration in the premenstrual phase of between 20% and 40% but none
higher than 40%

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



Ομάδα χωρίς PMA (ημι-αντικειμενικά κριτήρια)

• 31 γυναίκες (54.4%) χωρίς σημαντική μεταβολή στα συμπτώματα

μεταξύ περιεμμηνορυσιακής και προ-ωοθυλακικής φάσης

• 26 γυναίκες (45.6%) σε αντίθεση με την ομάδα με PMA κατέγραψαν

σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του άσθματος κατά την

περιεμμηνορυσιακή σε σχέση με την προ-ωοθυλακική φάση

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



PEF: Subjective vs Semi-objective definition

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.



Συμπτώματα (subjective PMA)



Συμπτώματα (semi-objective PMA, first cycle)



Συμπτώματα (semi-objective PMA, in both cycles)



Συσχέτιση μεταξύ της υποκειμενικής και 
ημι-αντικειμενικής διάγνωσης

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.

Θα πρέπει να ερωτώνται όλες οι γυναίκες σε αναπαραγωγική

ηλικία με άσθμα για την πιθανότητα υποκειμενικής επιδείνωσης

των συμπτωμάτων κατά την περιεμμηνορυσιακή φάση



PMA: Παρόν σε όλα τα επίπεδα βαρύτητας 
του άσθματος

Pereira Vega A, et al. ERJ 2010; 35: 980-6.

Ήπιο επιμένον = Πιο συχνό σε PMA σύμφωνα με τον ημι-αντικειμενικό ορισμό

Μέτριο επιμένον = Πιο συχνό σε PMA σύμφωνα με τον υποκειμενικό ορισμό



Ερώτημα 1: Πως ορίζεται τελικά το PMA; Με υποκειμενικά 

ή/και αντικειμενικά κριτήρια; Πρέπει να είναι παρόντα σε 

ένα ή δύο συνεχόμενους κύκλους τα κριτήρια αυτά;

Απάντηση

• Ο ορισμός με ημι-αντικειμενικά κριτήρια (επιδείνωση των συμπτωμάτων

του άσθματος ≥ 20% κατά την περιεμμηνορυσιακή σε σχέση με την προ-

ωοθυλακική φάση) σε έναν έμμηνο κύκλο περιγράφει με ασφάλεια το

περιεμμηνορυσιακό άσθμα

• Η ικανοποίηση των ημι-αντικειμενικών κριτηρίων σε δύο συνεχόμενους

κύκλους και ο αντικειμενικός ορισμός (διακύμανση PEF ≥ 20%) θα

πρέπει να θεωρούνται αυστηρές προσεγγίσεις για την εντόπιση

γυναικών με περιεμμηνορυσιακό άσθμα



Ερώτημα 2: Ποια είναι η πραγματική επίπτωση του PMA 

στον πληθυσμό των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία με 

άσθμα;

Απάντηση

• Η επίπτωση του PMA είναι υψηλή στις γυναίκες σε αναπαραγωγική 

ηλικία με άσθμα

• Είτε ο ορισμός στηριχτεί σε υποκειμενικά, είτε σε ημι-αντικειμενικά  

κριτήρια, η επίπτωση αγγίζει το 40%



Ερώτημα 3: Το PMA σχετίζεται με τη βαρύτητα του 

άσθματος;  Είναι μια μορφή «δύσκολου άσθματος»;

Απάντηση

• Το περιεμμηνορυσιακό άσθμα είναι παρόν σε όλα τα επίπεδα

βαρύτητας του άσθματος

• Δε φαίνεται να σχετίζεται με τη βαρύτητα του άσθματος



• Υλικό

56 γυναίκες με PMA – 424 χωρίς PMA (υποκειμενικά κριτήρια)

Επίπτωση PMA: 11.3%

• Διάρκεια 

8 εβδομάδες (2 έμμηνοι κύκλοι)

• Μέθοδος

Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων

Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



PMA vs non-PMA: Πιο σοβαρή νόσος

Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



PMA vs non-PMA:
Πιο επιθετική φαρμακευτική διαχείριση

Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



PMA vs non-PMA:
↑ ‘’asthma attacks’’, ↑ πρωινά συμπτώματα 

Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



PMA vs non-PMA:
↑ νοσηλείες, συχνότερη χρήση υπηρεσιών υγείας, 

↑ ΑΙΑ, ↓ποιότητα ζωής

Suzuki K,  et al. Allergol Int 2007; 56: 249–255.



Υλικό

• Γυναίκες (18-54 ετών) με διάγνωση οξεία παρόξυνση άσθματος στα

ΤΕΠ

• Εξαιρέθηκαν γυναίκες σε εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, με υστερεκτομή

και έμμηνο κύκλο > 28 ημέρες

• 792 γυναίκες με παρόξυνση άσθματος

• Kατηγοριοπήθηκαν ως προς τη φάση του έμμηνου κύκλου

(ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων και επίσκεψης στα ΤΕΠ)

Brenner BE,  et al. Thorax 2005; 60: 806–809.



Φάσεις εμμήνου κύκλου

• Preovulatory (προ-ωοθυλακική): ημέρες 5-11

• Periovulatory (περι-ωοθυλακική): ημέρες 12-18

• Postovulatory (μετά-ωοθυλακική): 19-25

• Perimenstrual (περιεμμηνορυσιακή): 26-4

Brenner BE,  et al. Thorax 2005; 60: 806–809.



Έναρξη συμπτωμάτων/Επίσκεψη στα ΤΕΠ:
Προ-ωθυλακική και περιεμμηνορυσιακή φάση

Brenner BE,  et al. Thorax 2005; 60: 806–809.



Επίσκεψη στα ΤΕΠ σε σχέση με τα επίπεδα 
ορμονών στο αίμα (ιδεατός έμμηνος κύκλος)

Brenner BE,  et al. Thorax 2005; 60: 806–809.



Συμπεράσματα μελέτης

• Οι παροξύνσεις του άσθματος δεν αυξάνονται σημαντικά κατά την

περιεμμηνορυσιακή φάση

• Και οι δύο φάσεις (περιεμμηνορυσιακή και προ-ωοθυλακική)

«ενοχοποιούνται» ως πραγματικά αίτια παρόξυνσης άσθματος ή και οι

δύο φάσεις λειτουργούν ως επιπρόσθετοι παράγοντες που

επιδεινώνουν άλλα αναγνωρισμένα αίτια παροξύνσεων άσθματος

Brenner BE,  et al. Thorax 2005; 60: 806–809.



Αίτια PMA

• Άγνωστα

• Πιθανό αίτιο: περιεμμηνορυσιακές αλλαγές στα επίπεδα των

οιστρογόνων και της προγεστερόνης (μεταβολές στη σχέση

οιστραδιόλης-προγεστερόνης)

• Μελέτες με αντικρουόμενα αποτελέσματα

Pereira Vega  A, et al. Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22: 437-459.

Pasaoglu G, et al. J Asthma 2008; 45: 95-9. 

van den Berge M, et al. Clin Exp Allergy 2009; 39: 1477-81. 

Halbreich U, et al. Psyshoneuroendocrinology. 1985; 10: 15-32.



Οιστρογόνα/προγεστερόνη και άσθμα

• Οιστρογόνα: πιθανός ευεργετικός ρόλος στο άσθμα γυναικών σε

αναπαραγωγική ηλικία

• Προγεστερόνη: επιζήμιος ρόλος στο άσθμα γυναικών σε

αναπαραγωγική ηλικία

• ↓ Οιστρογόνων + ↑ Προγεστερόνης = Επιζήμιος συνδυασμός



Ορμόνες και έμμηνος κύκλος

Preovulatory

Premenstrual
or Perimenstrual



Ορμόνες και ασθματική φλεγμονή:
Πιθανές αλληλεπιδράσεις με παχυσαρκία, 

αντίσταση στην ινουλίνη και κάπνισμα

van den Berge M, et al. Clin Exp Allergy 2009; 39: 1477-81.

Smoking



• Υπόθεση: Οι γυναίκες με PMA πιθανώς έχουν χαμηλότερα επίπεδα

οιστρογόνων ή υψηλότερα επίπεδα προγεστερόνης κατά την προ-

εμμηνορυσιακή φάση σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς PMA

• Υλικό: 59 γυναίκες με άσθμα (31 με PMA, 52.5%)

• Μέθοδοι: Δείγματα αίματος στις δύο φάσεις (προ-

εμμηνορυσιακή/προ-ωοθυλακική)

Pereira Vega A, et al. Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22: 437-459.



Pereira Vega A, et al. Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22: 437-459.

p=0.677 

p=0.67

Οιστρογόνα: PMA vs non-PMA



Προγεστερόνη: PMA vs non-PMA

Pereira Vega A, et al. Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22: 437-459.

p=0.001p<001



Αποτελέσματα

• Οι αλλαγές μεταξύ των 2 φάσεων για τις γυναίκες με και χωρίς PMA ήταν

παρόμοιες για τα επίπεδα των οιστρογόνων (p=0.845) και για τα επίπεδα

της προγεστερόνης (p=0.225)

• Το πηλίκο οιστρογόνων/προγεστερόνης και στις δύο ομάδες ήταν

παρόμοιο στην προ-ωοθυλακική (p=0.865) και προ-εμμηνορυσιακή φάση

(p=0.371)

• Η συχνότητα του PMA δεν αυξήθηκε με τη βαρύτητα του άσθματος

• Οι ορμονικές αλλαγές μεταξύ προ-ωοθυλακικής και προ-εμμηνορυσιακής

φάσης ήταν παρόμοιες και για τα 4 επίπεδα βαρύτητας του άσθματος

Pereira Vega A, et al. Investig Allergol Clin Immunol 2012; 22: 437-459.



Ποιο είναι το πρότυπο της φλεγμονής των 

αεραγωγών στο PMA;

Το PMA σχετίζεται με δείκτες ατοπίας;



Airway inflammation in premenstrual asthma

• 11 γυναίκες με PMA

• Δοκιμασία μεταχολίνης, FeNO, ηωσινόφιλα στα προκλητά πτύελα και

περιφερικό αίμα (7η ημέρα και 26η +/-3 ημέρες)

• ↑ FeNO και ηωσινόφιλα στα πτύελα (29.25 ppb/9.16 ppb p < 0.05,

6.63%/4.09% p < 0.01, αντίστοιχα πριν και μετά την έμμηνο ρύση)

Oquzulgen IK, et al. J Asthma 2002; 39: 517-522.



Premenstrual asthma and atopy markers

• 59 γυναίκες με άσθμα (31 με PMA)

• Μέτρηση ολικής και ειδικής IgE, διαφόρων αερο-αλλεργιογόνων

• 26 με PMA (84%) και 12 χωρίς PMA (43%) είχαν IgE >100 kU/L

• Καμία συσχέτιση μεταξύ ειδικής IgE και PMA

• To PMA φαίνεται να συνδέεται στενά με τα επίπεδα της ολικής IgE

αλλά όχι με ειδικά αλλεργιογόνα

Pereira Vega A, et al.  Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 105: 218-222.



Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο (PMS)
• Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο: πολύ συχνό (75%), εμφανίζεται 1-2

εβδομάδες πριν από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως και υποχωρεί

στις πρώτες μέρες αυτής

• Στην ίδια γυναίκα τα συμπτώματα κάποιους μήνες μπορεί να είναι

ιδιαίτερα έντονα και άλλους μήνες να εκδηλώνονται με πιο ήπιο τρόπο

• Συμπτώματα: άγχος, καταθλιπτική διάθεση, εξάρσεις θυμού,

ευερεθιστότητα, πτωχή συγκέντρωση, αϋπνία ή υπνηλία, διαταραχές

της libido, δίψα, αλλαγές στην όρεξη, αύξηση βάρους, μαστοδυνία,

οιδήματα άκρων, κεφαλαλγία, μυοσκελετικά άλγη, κοιλιακά άλγη,

γαστρεντερικές διαταραχές, μετεωρισμός

Pereira Vega A, et al. J Asthma 2010; 47: 835-840.



Σχετίζεται το PMA με το PMS;

• 103 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, 46 με PMA (44.7%), 1 κύκλος

• 2 ερωτηματολόγια: συμπτώματα αναπνευστικού, συμπτώματα

σχετικά με το PMS

• Όλα τα συμπτώματα αυξήθηκαν κατά την περιεμμηνορυσιακή σε

σχέση με την προ-ωοθυλακική φάση

• Η αύξηση αυτή ήταν υψηλότερη στις γυναίκες με PMA [κυρίως για

μετεωρισμό (p=00.9) και μαστοδυνία (p=0.18)] σε σχέση με τις

γυναίκες χωρίς PMA

Pereira Vega A, et al. J Asthma 2010; 47: 835-840.



Υλικό

• 3926 γυναίκες με έμμηνο κύκλο ≤ 28 ημέρες

• Μέση ηλικία: 39 έτη

• Διάμεση τιμή BMI: 23 kg/m2

• 28.5% ενεργές καπνίστριες

• 293 (7.7%) έφεραν διάγνωση άσθματος 

Μέδοθος

• Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων

Macsali F, et al. AJRCCM  2013; 187: 366-373.



Συριγμός

Macsali F, et al. AJRCCM  2013; 187: 366-373.



Δύσπνοια

Macsali F, et al. AJRCCM  2013; 187: 366-373.



Βήχας

Macsali F, et al. AJRCCM  2013; 187: 366-373.



Συμπεράσματα μελέτης

• Η διακύμανση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού ποικίλει

σημαντικά κατά τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου

• Είναι εντονότερα από τα μέσα της ωχρινικής έως τα μέσα της

ωοθυλακικής φάσης, συχνά με μια «βουτιά» κοντά στην ωορρηξία

• ΒΜΙ + Κάπνισμα: σημαντικό ρόλο στη διακύμανση των συμπτωμάτων

• Οι γιατροί θα πρέπει να συμβουλεύουν τις γυναίκες με άσθμα να

καταγράφουν τη δραστηριότητα της νόσου κατά τη διάρκεια όλων των

φάσεων του έμμηνου κύκλου (ACT, PEF), ώστε η αγωγή για το άσθμα

να προσαρμόζεται σύμφωνα με το εξατομικευμένο πρότυπο των

συμπτωμάτων

Macsali F, et al. AJRCCM  2013; 187: 366-373.



Θεραπεία PMA - Γενικά μέτρα

• Διακοπή καπνίσματος (κάπνισμα = αντι-οιστρογονική δράση)

• ↑ BMI: Απώλεια βάρους

• Καταγραφή επιπέδου ελέγχου του άσθματος κατά τις διάφορες φάσεις

του έμμηνου κύκλου (ACT, PEF, FeNO) και εξατομίκευση της

φαρμακευτικής θεραπείας σύμφωνα με το πρότυπο των συμπτωμάτων

στις διάφορες φάσεις του έμμηνου κύκλου



Θεραπεία PMA



LRTAs

• 24 γυναίκες με ήπιο άσθμα (11 με PMA -13 χωρίς)

• 1ος κύκλος: ICS

• 2ος κύκλος: ICS + placebo

• 3ος κύκλος: ICS + μοντελουκάστη

• Ομάδα PMA: ↑ PEF και βελτίωση συμπτωμάτων με τη μοντελουκάστη

έναντι placebo

• Xωρίς PMA: καμία διαφορά

• LTRAs: Καλή επιλογή για ασθενείς με PMA

SABA (as needed)

Pasaoglou G,et al. J Asthma 2008; 45: 95-99.



Αντισυλληπτικά
(Oral Contraceptive, OC)

• Αντικρουόμενα αποτελέσματα

• Σε μερικές γυναίκες μπορεί να προκαλέσουν παρόξυνση του

άσθματος

• Η χρήση αντισυλλυπτικών δεν ήταν «προστατευτική» για τις γυναίκες

με PMA

Murphy VE, et al. J Asthma 2008; 45: 696-704.

Derimanov GS,et al. Ann Allergy Asthma Immunol 1998; 81: 243-246.



Θεραπεία με οιστρογόνα
• Ήπιο-μέτριο άσθμα
• Χορήγηση οιστραδιόλης 2 mg (per os) μεταξύ 23ης-28ης ημέρας του

2ου έμμηνου κύκλου παρακολούθησης

• Καμία σημαντική επίδραση στα συμπτώματα των γυναικών με PMA

• Ήπιο-καλά ελεγχόμενο άσθμα

• 14 γυναίκες με PMA - Χορήγηση οιστραδιόλης 2 mg (per os) ή

placebo 2 mg (per os) μεταξύ 23ης-28ης ημέρας του 1ου κύκλου-cross

over στον 2ο κύκλο

• Καμία επίδραση στην PEF και στα συμπτώματα του άσθματος

Ensom MH, et al. Pharmakotherapy 1999; 19: 374-382.

Ensom MH, et al. Pharmakotherapy 2003; 23: 561-571.



Θεραπεία με οιστρογόνα
• Ήπιο-μέτριο άσθμα
• 17 γυναίκες με PMA - Χορήγηση οιστραδιόλης per os

• Βελτίωση συμπτωμάτων και σκορ δύσπνοιας

• Σοβαρό κορτικοεξαρτώμενο άσθμα

• Χορήγηση οιστραδιόλης 2 mg ή placebo για 6 ημέρες (23-28) δύο

κύκλων

• Βελτίωση συμπτωμάτων, αναπνευστικής λειτουργίας, PEF και

δεικτών φλεγμονής

Chandler MH, et al. Pharmakotherapy 1997; 17: 224-234.

Ensom MH, et al. Pharmakotherapy 2003; 37: 1610-3.



Θεραπεία με προγεστερόνη



Murray RD,et al. ERJ 1999; 14: 966-967.



Συμπεράσματα

• H επίπτωση του PMA (υποκειμενικά, ημι-αντικειμενικά κριτήρια) είναι

υψηλή (30-40%)

• Το PMA συνδέεται ισχυρά με το PMS

• Το PMA είναι παρόν σε όλα τα επίπεδα βαρύτητας του άσθματος

• Η δραστηριότητα του άσθματος θα πρέπει να καταγράφεται για όλες τις

φάσεις του έμμηνου κύκλου σε κάθε γυναίκα ξεχωριστά και η θεραπεία

(εντατικοποίηση) να εξατομικεύεται

• Η ορμονοθεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε σοβαρό PMA
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