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Asma i Obesitat



Motiu de consulta: 
Dona acut per empitjorament de la disnea que no cedeix amb salbutamol.

Cas Clínic 1

• 2005 espirometria Normal, Pes: 81, Tall: 165 IMC: 30,3
• Derivació alergòleg: Odx: Rinitis al.lèrgica
Proves alèrgia: + para àcars i graminies. Inicia vacunació i 
medicació a demanda. 
• 2006 dermatitis
• 2007 nova vacuna IMC 35.87

Pacient dona de 32anys
Antecedents patològics: 
• Diagnosticada Asma infància (ttmt a demanda)
• 2004: Recaigudes CVA sospita rinitis al·lèrgica
• Crisis ansietat controls CSMA des de 2004

Actualitat: Talla: 165, Pes: 107 IMC: 39,3
Hàbit tabàquic: Fumadora de 10-15cig/d
Medicació prescrit: Nasonex a demanda, 
Budesonida/formoterol 320mcg/9mcg 1inh/12h, 
salbutamol de rescate.



Clínica d’asma

Signes i símptomes

• Dispnea

• Xiulets

• Tos

• Opressió toràcica

Junts o aïllats, persitents o 
en crisis, variables

Empitjorament nits o 
matinades

Anamnesi
▪ Ha tingut alguna vegada sibilàncies o 

“xiulets”?

▪ Ha tingut tos que el molesti a la nit o el 
desperti?

▪ Té tos, sibilàncies o opressió al pit en 
certes situacions (èpoques de l’any, a la 
feina, en contacte amb animals o 
plantes)?

▪ Té tos o sibilàncies després d’un exercici
intens?

▪ Té refredats que li “baixen al pit” o que 
li duren més de 10 dies?

▪ Alguna vegada li han receptat 
medicació inhalada per aquests 
símptomes?

▪ Algun familiar seu té asma o al.lèrgia?
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17
20-25: Control total

19-16: Parcialment controlada

15 o menys: Mal control



Nivell de control de l’asma



Nivell gravetat de l’asma







Autors Any Control BO

AIRE study: Rabe et al. Eur Respir J 2000 5%

Cimas K. Estudi ASES: Respir Med 2003 inferior 50%  

GOAL. Bateman E et al. Am J Resp Crit Care Med 2004 41%

Estudi ESCASE : Asthma control in spain. Do season and 

treactment pattern matter?
2007 Inferior 10%

Chapman KR, et al. Suboptimal asthma control: 

prevalence, detection and consequences in general 

practice.  Eur Respir J

2008 40%

Paquete Mínimo para el Asma (PAMA): Abordaje desde

atención primaria n:498

Lamarca L, Flor X, Álvarez S et als A.Primària

ERS Munich 2014, WONCA 2015, IPCRG Amsterdam 2016

2017 Global 70,1%

Price D, Román-Rodríguez M, Brett R, et al

Inhaler errors in the CRITIKAL study: Type, frequency

and association with asthma outcomes.

J. Allergy Clin. Immunol. Pract. 2017 5;4:1071-1081

2017 46%

Alguns estudis sobre el control de l’asma



Educació sanitària:                               

Nivell de compliment
• Revisar tècnica inhalatòria,               
• Conductes d’evitació i Pla d’acció

Reajustar el tractament

IMC:39 !!!





CI- Formeterol a     
demanda 

Dosis baixes de CI 
després de SABA

O
CI dosis baixes +SABA 
rescat **

CI baixes dosis 
diària+ SABA  rescat

O
CI-Formeterol a 
demanda *

ARLT 
O 

Dosis baixes de  CI després
de SABA

O
Dosis Baixa  de CI-LABA

Teràpia MART  ( CI-LABA*** tan de manteniment com de rescat

SABA  de rescat

CI-Formeterol * de rescat

Afegir  baixes dosis de corticoides orals
Valorar altres alternativas , si mal control com
- Termoplastia
-Triamcinolona IM 

Altes  dosis  de CI . Si 
mal control  afegir
-Tiotropi****
--ARLT 
-Altes dosis  CI-LABA 

Altes dosis CI-LABA + tiotropio o ARLT o 
teofil-lines

Si  persiteix mal control , valorar fenotips:

- Asma al-lèrgica :AntiIGE (Omalizumab)
- Asma eosinofílica greu : Anti IL5, 
(mepolizumab,reslizumab) AntiIL5R (benralizumab), 
Anti IL4R (dupilumab)
-Asma neutrofílica: Azitromicina
-Reducció ponderal en asma associada a la obesitat

Dosis baixes de CI-
LABA (teràpia MART)

O
Dosis mitjanes de CI-
LABA  de rescat

Dosis mitjanes CI 
O 

Dosis  baixes de CI 
+ARLT 

Dosis  baixes de CI –LABA 
(amb rescat de SABA o 
teràpia MART)

TRACTAMENT DE MANTENIMENT 
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ESGLAÓ 1 ESGLAÓ 2 ESGLAÓ 5ESGLAÓ 3 ESGLAÓ 4

• *La dosis máxima per día de formeterol és 72ug/24h.Off-label : només hi ha dades amb budesónida –formeterol.
** Tenir en compte el risc d’abús de SABA ,ja que ≥3paquets a l’any és mal control , aixi com l’augment de risc d’exacerbacions severes i≥12 incrementa el risc de mortalitat.
***Terapia MART només amb budesónida i beclometasona.
****Tiotropi en dispositiu soft Mist Inhaler. A partir de 6 añys
CI: Corticoides inhalat ; LABA : β2 adrenèrgics d’acció llarga ; SABA: β2 adrenèrgics d’acció curta ; ARLT : antileucotriens (montelukast)
Modificat de GINA 2019 i GEMA 4.4

Educació , control ambiental ,tractament de la rinitis i altres comorbilitats



Definició
Mal control malgrat

ús de la Combinación de GCI 
/LABA , a dosis elevades en 
l’ultim any o glucocorticoides 
orals durant al menys sis
mesos del mateix període
( Evidencia D GEMA 4.4)

ASMA DIFÍCIL DE TRACTAR

▪ Baixa adhesió terapèutica
▪ Tècnica d’inhalació 

deficient 
▪ Comorbiditats i agreujants
▪ Exposició a 

desencadenants

ASMA REFRACTARIA AL TRACTAMENT

▪ Fenotips clínic-inflamatoris d’asma greu: 
▪ Asma al.lèrgica
▪ Asma Eosinofílica d’inici tard
▪ Asma associada a obesitat
▪ Asma neutrofílica d’inici tard

• Asma corticorresistent (EV1 ≤ 75 % que no millora

significativament (≤ 15 %) després de tractament amb
prednisona vo, 40 mg/dia durant dues setmanes)

▪ Asma corticodependent (precisa tractament continu

amb glucocorticoides parenterals pel seu control)

2 Varietats (Evidencia D Gema 4.4)

Prevalència en població asmática: 3,9%

Objectivació de la 
manca de control

• ACT<20 o ACQ>1,5
≥ 2 exacerbacions greus o 
≥2 cicles  glucocorticoides 
orals (3 dies cada un) l’any
previ
• ≥1 hospitalitzacions per 

exacerbació greu en 
l’any previ

• Limitació crònica del 
flux aeri (relació
FEV1/FVC <70% o FEV1 
<80%, després
broncodilatador , amb
reversió després 2 
setmanes 30mg/día CO

( Evidencia D GEMA 4.4)

Asma greu no controlada
Conceptes, definició



Comorbiditats i agreujants relacionats amb un pitjor control de l'asma greu (GEMA 4.4)

➢ Avaluació sistemàtica, en centres 
o unitats especialitzades

➢ Abordatge multidisciplinari
➢ Exploracions complementàries 

habituals amb més èmfasi en les 
proves de variabilitat dels fluxos 
expiratoris

➢ Identificació de factors extern en 
el cas del AGNC difícil de tractar

S’estima que entre un 12 i un 30% dels pacients amb sospita de 
AGNC  no tenen asma

Si absència de confirmació diagnòstica descartar malalties 

simuladora d'asma

Disfunció de cordes vocals Reflux gastroesofàgic

Factors psicològics: ansietat, 
depressió

Rinosinusitis / poliposi nasal

Fàrmacs: AINE, b-bloquejants
no selectius, IECA

Síndrome d'hiperventilació

Fibromiàlgia Síndrome d'apnea-hipopnea
de la son (SAHS)

Hipertiroïdisme Tabaquisme

Menstruació / menopausa Traqueomalàcia i altres 
traqueopaties

Obesitat
Malalties que simulen  el Asma greu no controlada (GEMA 4.4)

ASMA DIFÍCIL DE TRACTAR
▪ Baixa adhesió terapèutica
▪ Tècnica deficient de la 

inhalació
▪ Comorbiditats i agreujants
▪ Exposició a 

desencadenants

Asma greu no controlada. Diagnòtic, avaluació



Clínica funció 
pulmonar

Biomarcadors
patogenia

Tractament 
específic 

Asma Al.lèrgica Síntomes 
al.lèrgics

IgE específica
Citoquines Th2
Periostina
Eosinófils i 
neutròfils esput

Omalizumab
Glucocorticoide
s

Asma 
eosinofílica 
d’inici tard

Sinusitis, menys 
al.lergia EREA

Corticorresisten
t
IL-5
Cisteinil-
leucotriens
Eosinófils en 
sang i esput

ARLT
Mepolizumab
Reslizumab
Benralizumab
Dupilumab

Asma i obesitat Més en dones
Molts síntomes
Menys HRB

Estrès oxidatiu Pérdida de 
peso
¿Antioxidants?

Asma 
neutrofilica
d’inici tard

Menor FEV1
Major 
atrapament

Neutròflls
esput
Activació Th17
IL-8

Azitromicin
¿Anti IL-17?

Característiques clíniques, biològiques i terapèutiques dels fenotips de l’asma greu de l’adult. 
(GEMA 4.4)

TRACTAMENT GENERAL

➢Fàrmacs recomanats en 
els graons 5 i 6 
(combinació de GCI / 
LABA a dosis elevades, i 
almenys un tercer 
fàrmac (antileucotriè, 
tiotropi o teofil·lina),

➢Programa d'educació 
d'asma, tractament de 
les comorbiditats / 
agreujants i prevenció / 
tractament dels efectes 
secundaris dels 
glucocorticoides.

Asma greu no controlada
Tractament



• S’ estima  un 35% dels adults majors de 20 anys que tenen 
sobrepès i fins un 11% són obesos

• mecanismes implicats en l’associació entre asma i 
obesitat está en procés d’estudi. Existen factors comuns entre 
ambdues entitats, com factors etiològics (genètics), 
desencadenants (activitat física, dieta) y també comorbilitats
comuns com el refluxe gastroesofàgic, apnea de la son, 
alteracions metabòliques (síndrome metabólic, resistència 
insulínica) o la depressió.

• Fenotip asma-obesitat: predomina en dones, s’associa 
menys amb atòpia o amb eosinofília en esput.

• Precisa corticoides sistèmics pel seu control
• Efectes d’una reducció de pes, tant quirúrgica com no 

quirúrgica, són beneficiosos per  la evolució de la patologia 
asmàtica.

Asma i Obesitat

Obesity and asthma: current knowledge and future needs
Sivapalan P, Diamant Z, Ulrik CS.
Curr Opin Pulm Med 2015; 21:80-5

http://journals.lww.com/co-pulmonarymedicine/Abstract/2015/01000/Obesity_and_asthma___current_knowledge_and_future.13.aspx


• Determinar la gravetat abans de començar el tractament
• Si el pacient ja està tractat, la gravetat es determina en funció 

de las necessitats mínimes de tractament de manteniment par 
aconseguir el control.

• Avaluar el control per ajustar el tractament
• El control s’ha d’avaluar de forma periòdica, ajustant el 

tractament. 

• El control te dos components: control actual i risc futur

Classificació i maneig de l’asma



Objectius de l’educació sanitària

• Aconseguir una activitat física i social normal.

• Disminuir l’absentisme laboral

• Aconseguir la realització correcta del tractament:

• Compliment.

• Tècnica inhalatòria.

• Disminuir l’ansietat provocada per la malatia.

• Estimular el maneig dels medidors de pic-fluxe.

• Ensenyar a reconèixer l’inici de les crisis i el seu
tractament.

• Motivar l’asmàtic per al seu autocontrol.

• Racionalitzar l’ús dels serveis sanitaris.





Espai per dubtes i preguntes

Moltes gràcies per la vostra 

atenció!


