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Δημογραφικά στοιχεία στις ΗΠΑ
πληθυσμός = 277.8 εκ. ασθματικοί = 5.6%

1. Morbidity & Mortality Weekly Report, 2001.
2. Asthma Physician  Market Dynamics Study, 2001.
3. National Center for Health Statistics, 1986-1999.
4. Scott Levin, PDDA, MAT 12/01.
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Italian Study on asthma in young adults

De Marco, JACI 2002;110:228

2 μηνύματα:

1- Το άσθμα εμφανίζεται πρώιμα

2- Επίπτωση : M>F Προ εφηβείας; F>M 
στην ενήλικο ζωή



Toren K. Respiratory Medicine 2011

Επίπτωση του άσθματος με όψιμη 
έναρξη βάση του φύλου



Το άσθμα στη μέση και μεγάλη ηλικία δεν 
είναι ασυνήθιστο

Υπάρχουν ανοσιακές διαταραχές που προκαλούν 
επιμονή των ασθματικών συμπτωμάτων ή την εμφάνιση 
άσθματος στις ηλικίες > 40 ετών

•Η ελάττωση της βλενοκροσωτής κάθαρσης

•Η αλλαγή στον αριθμό των ουδετεροφίλων των μαστοκυττάρων και εωσινοφίλων
στο επιθήλιο

• Η αλλαγή του προφίλ των κυττοκινών

• Η αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων λόγω της μειωμένης ικανότητας των 
αντισωμάτων



Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία

Μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού τοιχώματος

Μειωμένη λειτουργικότητα των αναπνευστικών μυών

Μείωση της ελαστικής επαναφοράς



Φαινότυποι άσθματος βάση την ηλικία 

Άσθμα από την παιδική ηλικία

Άσθμα όψιμης έναρξης (late onset)

Άσθμα και ΧΑΠ (Overlap syndrome)



Hannania NA. J Allergy Clin Immunol. 2011 Sep;128

Μηχανισμοί στο άσθμα σε ηλικιωμένους

Age of 
Onset

Genetic role Infection Allergy Inflammation Environment

Long term 
asthma

Child or 
young adult 
(<40)

Likely gene 
by 
environment

Viral –
rhinovirus 
and RSV

Likely TH2 driven, 
eosinophilic

Allergens, 
day care and 
school, 
workplace

Late onset 
asthma

Adult (>40) Likely 
epigenetic 
including 
oxidative 
stress, 
shortened 
telomeres

Viral - RSV, 
Influenza and 
bacterial (e.g. 
Chlamydia 
pneumonia), 
Microbial 
superantigens

Unlikely TH1 or 
TH2 driven, 
neutrophilic
and/or 
eosinophilic, 
innate 
immunity, 
TH-17, 
proteases.

Workplace, 
dwelling type 
(house, 
apartment, 
institutional)



Αρχικά πιστευόταν ότι ήταν ένα άσθμα μη εωσινοφιλικό με
φυσιολογική IgE, αρνητικά δερματικά τεστ, πιο σοβαρά 

συμπτώματα και συχνότερη χρήση ICS

Άλλες ονομασίες

•Ενδογενές άσθμα

•Εωσινοφιλικό άσθμα μεγάλης ηλικίας

•Άσθμα των ενηλίκων

‘Ασθμα όψιμης έναρξης



‘Ασθμα όψιμης έναρξης

Όχι σπάνιο κλινικό σύνδρομο

Άσθμα που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 ετών

Εμφανίζεται σε 1-2/50 στο γενικό πληθυσμό και 
περίπου 20-30 % των ασθματικών

Χρήζει επιμελής διαφοροδιάγνωση για την 
αναγνώριση των αιτίων και προσεχτική διαχείριση  

JON G AYRES



Ηλικιωμένοι ασθενείς με όψιμη έναρξη έχουν καλύτερο
άσθμα από τους ηλικιωμένους με πρώιμη έναρξη και 

χειρότερο από τους νεότερους ασθενείς
Quadrelli SA, Respiration 1998



Αιτιολογία και χαρακτηριστικά άσθματος όψιμης 
έναρξης

Xavier Casas. Arch Broncopneumol. 2008

Αιτιολογία 

Χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά



Παράγοντες κινδύνου και συνοσηρότητες
άσθματος όψιμης έναρξης

•Θεραπεία με οιστρογόνα

•Αναπνευστικές λοιμώξεις με χλαμύδια και μυκόπλασμα

•παραρινοκολπίτιδες

•Επαγγελματική έκθεση

•Κάπνισμα

•Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

•Παχυσαρκία

•Διαταραχές ύπνου

•Αδιάγνωστο άσθμα παιδικής ηλικίας



Κατηγοριοποίηση Φαινοτύπων

Κλινικοί φαινότυποι

Φαινότυποι σχετιζόμενοι
με εκλυτικούς παράγοντες

Φαινότυποι σχετιζόμενοι 
με το είδος της φλεγμονής



Φαινότυποι Άσθματος Πρώιμης Έναρξης

Wenzel SE, Lancet 2006
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Φαινότυποι Άσθματος Πρώιμης Έναρξης

Wenzel SE, Lancet 2006
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Φαινότυποι Άσθματος Όψιμης Έναρξης

Wenzel SE, Lancet 2006

Allergic

Severe

Non-allergic

Eosinophilic
corticosteroid-responsive

Occupational

PMA

Aspirin-sensitive



Φαινότυποι Άσθματος Όψιμης Έναρξης

Wenzel SE, Lancet 2006

Allergic

Severe

Non-allergic

Eosinophilic
corticosteroid-responsive

Occupational

PMA

Aspirin-sensitive



Φαινότυπος αλλεργίας σχετιζόμενος με την 
ηλικία έναρξης

Wensel S Lancet 2006

Ασθενείς με πρώιμη έναρξη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αλλεργίας, 
οικογενειακού ιστορικού άσθματος και εκζέματος γιατί το όψιμης σχετίζεται και με 

άλλους παράγοντες όπως λοιμώξεις , ρύπανση , άγχος, δουλειά, κ.α.



Ατοπία και άσθμα όψιμης έναρξης

Yokota S et al



18%

73%

9%

56%

14%

30%

Grootendorst DC et al., AJRCCM 2000

> 1 αλλεργίες
1 αλλεργία
Χωρίς αλλεργία

΄Ασθμα πρώιμης έναρξης Άσθμα όψιμης έναρξης



Φαινότυποι άσθματος

Haldar et al, AJRCCM 2008



Φαινότυποι άσθματος

Moore et al AJRCCM 2010



Moore et al AJRCCM 2010



Moore et al AJRCCM 2010



Moore et al AJRCCM 2010



Moore et al AJRCCM 2010



Moore et al AJRCCM 2010



Wenzel SE, Nat Med 2012

Asthma phenotypes: the evolution 
from clinical to molecular approaches



Ηλικία έναρξης άσθματος, εωσινοφιλική
φλεγμονή και συμπτώματα

Miranda et al JACI 2004



Οι ασθενείς με όψιμη έναρξη που δεν είχαν εωσινοφιλία δεν είχαν 
πάχυνση της βασικής μεμβράνης, ενδεικτικό διαφορετικής 

παθοφυσιολογίας

Πρώιμη έναρξη < 12 ετών
Όψιμη έναρξη > 12 ετών 

Miranda et al. J Allergy Clin Immunol 2004



Severe asthma: from characteristics to 
phenotypes to endotypes

Wenzel SE, Clin Exp Allergy 2012



Sakagami T. J Asthma 2013



Χαρακτηριστικά ασθενών με επιταχυνόμενη πτώση του FEV1 
Ηλικιωμένοι, όψιμη έναρξη άσθματος, χαμηλό αρχικό  FEV1, υψηλή FVC , λίγες 
παροξύνσεις

Sakagami T. J Asthma 2013



Βαρύτητα του άσθματος σε σχέση με την ηλικία έναρξης

Yokota S et al



Παράγοντες σχετιζόμενοι με την απόφραξη των 
αεραγωγών σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα

Adjusted OR*

7.7
3.9
3.3

1.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
0.8

(95% CI)

(2.4 – 25.1)
(1.2 – 13.0)
(1.2 – 9.0)

(0.8 – 4.8)
(0.8 – 3.6)
(0.8 – 3.7)
(0.6 – 3.6)
(0.5 – 4.0)
(0.6 – 2.9)
(0.4 – 1.9)

Sputum eosinophils ≥ 2%
PC20 histamine ≤ 1.0 mg/ml
Adult-onset of asthma

Exhaled NO ≥ 10 ppb
Reversibility FEV1 ≥ 9%
Total IgE > 100 IE/ml
Blood eosinophil count > 450.106/l
Sputum neutrophils ≥ 64%
Ex-smoker
Atopic

*OR adjusted for age, gender, and asthma duration

PARAPLU-study, LUMC Leiden: AJRCCM 2001



IgE ασθενών με άσθμα με διαφορετική ηλικία έναρξης

Σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ IgE 
και ηλικία έναρξης

Yasuba H et al. Allergology International. 2005



Naik C Thorax 2012 Dec;67(12):1061-6

Eotaxin 2 και ηλικία έναρξης άσθματος

Η σημαντική αύξηση της 
eotaxin 2

Στο επιθήλιο και στο BAL
συνδυάζεται με

•Άσθμα όψιμης έναρξης

•Κακό έλεγχο άσθματος

•Εωσινοφιλία στα πτύελα



Χαμηλή κατανομή της L-arginine/asymetric dimethyl arginine (ADMA) ratio 
οδηγεί σε αυξημένα συμπτώματα σε ασθενείς με όψιμη έναρξη άσθματος

P=

P<0,001

P<0,05

P<0,01



Χαμηλή κατανομή  του λόγου L-arginine/asymetric dimethyl arginine (ADMA)  σε 
ασθενείς με παχυσαρκία και όψιμη έναρξη άσθματος



Παχυσαρκία περιφέρεια μέσης και άσθμα όψιμης έναρξης

Leone N. Obesity. 2012

ελάττωση πνευμονικής ενδοτικότητας, ελαστικής επαναφοράς, μυικής μάζας 
και πνευμονικών όγκων από την άνοδο του διαφράγματος



Οι ασθματικοί επηρεάζονται διαφορετικά από την 
παχυσαρκία βάση της ηλικίας έναρξης

Οι πρώιμης έναρξης παχύσαρκοι ασθενείς έχουν : 

χειρότερη αναπνευστική λειτουργία

Χειρότερη βρογχική υπεραντιδραστικότητα

Περισσότερη χρήση κορτικοειδών 

Περισσότερες εισαγωγές σε ΜΕΘ

Πρώιμη έναρξη < 12 ετών
Όψιμη έναρξη > 12 ετών 



FEV1 decline και Χλαμύδια της πνευμονίας
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PARAPLU-study, LUMC Leiden: JACI 2001;107:449-454
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Παράγοντες συσχέτισης : 
Απώλεια αίματος
περιγεννητικές λοιμώξεις 
Εισπνοή μηκωνίου και αμνιακού υγρού 
άγχος της μητέρας-μεγάλη έκκριση 
κορτιζόλης-επηρεασμός της ανοσιακής
κατάστασης-αλλεργικό υπόστρωμα

Keski-Nisula L. Allergy 2009

Άσθμα όψιμης έναρξης και τρόπος γέννας



Rossall M, Lung 2012. 

Σύγκριση κλινικών και των προκλητών πτυέλων χαρακτηριστικά μεταξύ των 
ασθενών με πρώιμη και όψιμη έναρξη άσθματος

Η διάρκεια των συμπτωμάτων και όχι η ηλικία έναρξης του άσθματος σχετίζεται με την 
ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία.
Τα αυξημένα ουδετερόφιλα αποτελούν φαινοτυπικό χαρακτηριστικό αλλά όχι βιοδείκτης
σοβαρής νόσου



47

Ενήλικες με συμπτώματα ανάλογα άσθματος

Ιστορικό και κλινική εξέταση
Σπιρομέτρηση (ή Ροομέτρηση)

Υψηλή πιθανότητα Χαμηλή πιθανότηταΜέτρια πιθανότητα

Ναι Όχι

Απόφραξη
FEV/FVC <70%

Συνέχισε με την άλλη 
διάγνωση

Απάντηση ?

Διερεύνησε και 
θεράπευσε άλλη διάγνωση

Ναι

Προσπάθεια θεραπείας

Απάντηση ?

Διάγνωση άσθματος
Κάνε ακτινογραφία

Όχι

Δες τη συμμόρφωση
Και την τεχνική.

Σκέψου ξανά τη διάγνωση
Σκέψου άλλες δοκιμασίες ή 
συμβουλέψου έναν ειδικό

Φυσιολογικό
FEV/FVC >70%

Σκέψου ξανά τη 
διάγνωση

Σκέψου άλλες 
δοκιμασίες



Διασύνδεση φαινοτύπων και θεραπειών

Good 
therapies

Human 
behavior

Treatment 
outcomes



Στοιχεία επιτυχούς παρέμβασης σε μεγάλους 
σε ηλικία ασθματικούς ασθενείς 

www.thelancet.com vol 376 2010



Συνοσηρότητα



Haughney J. Respiratory Medicine 2011

Σύγκριση θεραπείας σε ασθενείς με άσθμα 
πρώιμης και όψιμης έναρξης

Καμία διαφορά
στα συμπτώματα 

στην απάντηση στη θεραπεία

στο χρόνο πρώτης παρόξυνσης

στην αλλαγή των αναπνευστικών 
συμπτωμάτων

στα βραδινά συμπτώματα 

στη χρήση διασωστικού φαρμάκου

Είτε σε θεραπεία με

Budesonide/formoterol
160 1*2

Budesonide/formoterol
160 2*2



fluticazone / salmeterol

Matsunaga K. JAGS 2012

Απάντηση στη θεραπεία ασθενών διαφορετική έναρξη άσθματος



Πρόγνωση ασθενών με άσθμα με αντιμετώπιση παρόξυνσης 
(έναρξη <60 vs >60 έτη) μετά από μείωση της δόσης ICS

Yasuba H et al. Allergology International. 2005
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Η βελτίωση ήταν καλύτερη στην ομάδα με όψιμη έναρξη λόγω του λιγότερου 
χρόνου  διάρκειας των συμπτωμάτων και της πρώιμης εισαγωγής των ICS



Συμπεράσματα

•Άσθμα σε ηλικία > 40 ετών

•Γυναίκες  > άνδρες, 20-30 % των ασθμάτων

•Παχυσαρκία, κάπνισμα, ασπιρίνη, λοιμώξεις και επαγγελματική έκθεση

•Λιγότερο  ατοπικό

•Συχνή συμπτωματολογία

•Σχετικά καλή  αναπνευστική λειτουργία με καλό FeNO, καλή απάντηση 
στη μεταχολίνη και μικρή αναστρεψιμότητα (εκτός και εάν υπάρχει 
σημαντική εωσινοφιλία)

•Δεν συνδυάζεται με φτωχή πρόγνωση

•Η  θεραπεία σύμφωνα με GINA

What can we learn from late onset asthma
Papi A. Corbetta L. and Fabbri L.M.

Papi.A Clinical and Experimental Allergy 28 (5); 174-180



ΑTS/ERS GUIDELINES ON SEVERE 
ASTHMA | K.F. CHUNG ET AL.

• Late-onset severe asthma is often associated with female sex and reduced 
pulmonary function despite shorter disease duration.

• In some subgroups, it is associated with persistent eosinophilic
inflammation, nasal polyps and sinusitis and often aspirin sensitivity 
(aspirin-exacerbated respiratory disease) and respiratory tract infections, 
but less often with specific genetic factors

• Occupational exposures have also been associated with late-onset, and 
often severe asthma 

• Obesity is associated with both childhood and adult onset severe asthma, 
but the impact of obesity may differ by age at onset and degree of allergic 
inflammation
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