










OTHER ANTI-IL-5 Abs 
Reslizumab: 

 Humanized IgG4 Ab 

against IL-5 (FDA 

approval 23/3/2016) 

Benralizumab: 

Humanized Ab against 

a chain of IL-5R 

Amini-Vaughan ZJ et al Curr Allergy Asthma Rep 2012 
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 Πόσο συχνά επανεκτιμάται ο ασθενής? 

 1-3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας,  

     μετά κάθε 3-12 μήνες 

 Κατά τη διάρκεια της κύησης κάθε 4-6 εβδομάδες 

 Μετά από παρόξυνση εντός 1 εβδομάδας 

 Stepping up της θεραπείας 

 Sustained step-up, για τουλάχιστον 2-3 μήνες αν είναι πτωχά ελεγχόμενο 

• Σημαντικό: πρώτα έλεγξε για συνήθη αίτια (συμπτώματα μη οφειλόμενα στο άσθμα, 
λανθασμένη τεχνική εισπνοής, πτωχή συμμόρφωση) 

 Short-term step-up, για 1-2 εβδομάδες π.χ με ιογενή λοίμωξη  ή έκθεση σε 
αλλεργιογόνο 

• Μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ασθενή με βάση το γραπτό πλάνο δράσης 

 Day-to-day adjustment 

• Για ασθενείς που λαμβάνουν low-dose ICS/formoterol ως θεραπεία συντήρησης και 
ανακουφιστική θεραπεία* 

 Stepping down της θεραπείας 

 Σκέψου τη μετά από καλό έλεγχο που διατηρείται για 3 μήνες 

 Βρες για κάθε ασθενή την ελάχιστη δραστική δόση που ελέγχει τα συμπτώματα 
και τις παροξύνσεις  

 

Αξιολογώντας την απάντηση και 

προσαρμόζοντας τη θεραπεία  

GINA 2015 

*Approved only for low dose beclometasone/formoterol and low dose budesonide/formoterol 



 

Stepping down σε ελεγχόμενο  

άσθμα 

  

Ελεγχόμενο μόνο με ICS  

Όταν ελέγχεται μόνο με μέτρια-υψηλή δόση ICS 

ελάττωσε τη δόση του ICS κατά 50% ανά 3 μήνες  

(Evidence B). 

Εάν ο έλεγχος διατηρείται σε χαμηλή δόση ICS 

μόνο, στους περισσότερους ασθενείς η 

θεραπεία θα αλλάξει σε once-daily dosing 

(Evidence A). 

 



Stepping down σε ελεγχόμενο 

άσθμα 

 Όταν ελέγχεται με συνδυασμό ICS/LABA, η 

προτεινόμενη προσέγγιση είναι να μειωθεί η δόση του 

ICS κατά 50% ενώ συνεχίζεται η χορήγηση του LABA 

(Evidence B) 

 Εφόσον ο έλεγχος διατηρείται, μείωσε τα ICS σε χαμηλή 

δόση και σταμάτησε τον LABA (Evidence D) 

 Εναλλακτικά, μπορεί να διακοπεί ο LABA σε πρωιμότερο 

στάδιο και να συνεχιστούν τα ICS στην ίδια δοσολογία 

που περιέχεται στο συνδυασμό. Ωστόσο, αυτό 

συνδυάζεται με συχνότερη απώλεια του ελέγχου του 

άσθματος (Evidence B). 

 



Stepping down σε ελεγχόμενο  

άσθμα 

Ελεγχόμενο με ICS + άλλο ρυθμιστικό (όχι LABA) 

Όταν το άσθμα ελέγχεται με ICS+ άλλο ρυθμιστικό 

φάρμακο (όχι LABA), μείωσε τη δόση του ICS κατά 50% 

μέχρι να φτάσεις σε χαμηλή δόση και αν ο έλεγχος 

διατηρείται διέκοψε το άλλο ρυθμιστικό φάρμακο 

(Evidence D). 



Stepping down σε ελεγχόμενο  

άσθμα 

Η ρυθμιστική θεραπεία μπορεί να σταματήσει όταν ο 

ασθενής παραμένει ελεγχόμενος στη χαμηλότερη δόση 

ρυθμιστικού φαρμάκου και δεν υπάρχουν συμπτώματα 

για 1 χρόνο (Evidence D). 
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 Αποφυγή έκθεσης σε καπνό τσιγάρου 

 Provide advice and resources at every visit; advise against exposure 

of children to environmental tobacco smoke (house, car) 

 Φυσική δραστηριότητα 

 Encouraged because of its general health benefits. Provide advice 

about exercise-induced bronchoconstriction 

 Επαγγελματικό άσθμα 

 Ask patients with adult-onset asthma about work history. Remove 

sensitizers as soon as possible. Refer for expert advice, if available 

 Αποφυγή φαρμάκων 

 Always ask about asthma before prescribing NSAIDs or beta-blockers 

 (Αποφυγή αλλεργιογόνων) 

 (Not recommended as a general strategy for asthma) 

Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις 

GINA 2015, Box 3-9 

This slide shows examples of interventions with high quality evidence 



Mild vs. severe asthma: need to 

phenotype?? 

ONE SIZE FITS ALL 

 

Most asthmatic patients with mild to 
moderate asthma respond satisfactorily to 
available treatments 

 

Accordingly, mild asthma is a 
homogenous disease with no need for 
special treatments 



Phenotype 

    
Response to 

treatment  

Clinical expression of disease 



ERS/ATS task force on severe asthma  

 
Definition  
 

When diagnosis of asthma is confirmed and comorbidities have been 

controlled, severe asthma is defined as asthma that 
 

- requires treatment with high doses ICS + one more controller 

medication (and/or OCS), in order to be controlled  

OR 

- remains uncontrolled despite the above treatment  

- controlled asthma that becomes uncontrolled with the reduction of 

high dose ICS or OCS 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  



ERS/ATS task force on severe asthma  

 

 “Uncontrolled” asthma? 

 
Any of the below 4 criteria: 

 

Poor symptom control: ACQ >1.5 or ACT <20 

 

Frequent exacerbations: 2 or more courses OCS the past year 

 

Severe exacerbations: at least 1 hospitalization due to exacerbation 

the past year 

 

Fixed airway obstruction: FEV1<80% predicted 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  



ERS/ATS task force on severe asthma  

 

• Misdiagnosis of asthma is reported in 12-30% 

 

 

 

and in children  

 

 

 

 
 

 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  



ERS/ATS task force on severe asthma  

 

 
 

 

Non-compliance and poor inhaler technique are reported in 32–56%. 

 

 
 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  



ERS/ATS task force on severe asthma  

 

 

 

Eosinophilic inflammation, allergic/Th2 processes and obesity have been identified as 

characteristics or phenotypes which may be helpful when considering nonspecific 

(corticosteroid) and specific (targeted) therapy (e.g. anti-IgE, anti-IL5 and anti-IL13 

antibody treatments) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  



ERS/ATS task force on severe asthma  
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ERS/ATS task force on severe asthma  
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ERS/ATS task force on severe asthma  
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ERS/ATS task force on severe asthma  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014  


