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Εναλλακτικές Θεραπείες

Μύθοι…. (;)

 Είναι αποτελεσματικές 

 Είναι ασφαλείς 

 Είναι οικονομικά αποδοτικές

 Έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή και όχι τα 

συμφέροντα της φαρμακευτικής βιομηχανίας           

και τις αντιλήψεις της ακαδημαϊκής élite





 Ποικιλία ιατρικών συστημάτων, θεραπευτικών παραδόσεων και 

προϊόντων που συνήθως δεν θεωρούνται μέρος των συμβατικών 

βιοϊατρικών προσεγγίσεων

 Συμπληρωματική ιατρική: παραδοσιακές πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συμβατικές ιατρικές προσεγγίσεις.

 Εναλλακτική ιατρική: παραδοσιακές πρακτικές που αντικαθιστούν ή 

υποκαθιστούν τη βιοϊατρική.

Ορισμοί 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 2012



 Meditation

 Tai-Chi

 Relaxation

 Hypnosis

 Yoga

 Accupancture
 Breathing Techniques

Chiropractice

Osteopathy

Massage

Pilates

Rolfing

Alexander technique

Ταξινόμηση των Εναλλακτικών Θεραπειών

Alternative 

medical 

systems

Mind-body

interventions

Manipulative 

& body-based 

methods

Energy

therapies

Homeopathic

Naturopathic

Traditional 

Chinese and 

Ayurvedic

treatments

Botanicals

Minerals

Specialized Diets

Dietary supplements

Vitamins

Herbs

Probiotics

Reiki

Therapeutic tough

Light therapy

Magnet therapy

Shaman, Curandero, 
Santero, Houngan,
Mambos

Biologically

-based

therapies

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 2012





Η εναλλακτική ιατρική είναι παντού





Συχνότερα χρησιμοποιούμενες εναλλακτικές 

θεραπείες για το άσθμα στο Δυτικό Κόσμο

Chen W, BMJ Open 2013





 Τα αναφερόμενα ποσοστά σε διάφορες μελέτες κυμαίνονται      

από 4% έως και 100%, όταν η έρευνα περιλαμβάνει 

πρακτικές όπως η λαϊκή ιατρική και η προσευχή 

Οι λευκοί φαίνεται ότι χρησιμοποιούν περισσότερο 

«συμβατικές» εναλλακτικές θεραπείες, όπως η 

ομοιοπαθητική, η γιόγκα και ο βελονισμός

 Στις έγχρωμες κοινότητες ευνοείται περισσότερο η χρήση 

της παραδοσιακής ιατρικής και τα διάφορα γιατροσόφια. 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι 

εναλλακτικές θεραπείες στο άσθμα;

Metcalfe A, BMC Complement Altern Med. 2010
George M, J Asthma 2009

George M, Patient Educ Couns. 2012





 Δυσαρέσκεια από τη Δυτική Ιατρική ή τη σχέση 
γιατρού – ασθενή 

 Αποτυχία των συμβατικών θεραπειών

 Οικονομικά εμπόδια στην υγειονομική πρόσβαση 

 Επιθυμία για περιορισμό της χρήσης 
φαρμακευτικής αγωγής, φόβος για παρενέργειες 

 Αντίληψή τους ως «φυσικών» και «ασφαλών» 

 Χρησιμοποιούνται από φίλους και συγγενείς

 Φιλοσοφική ταύτιση - ψυχική ενδυνάμωση 

 Επιθυμία για ολιστική προσέγγιση της ασθένειας 

Λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς με άσθμα αναφέρουν           

ότι επιλέγουν τις εναλλακτικές θεραπείες

Passalacqua G, J Allergy Clin Immunol 2006

George M, Patient Educ Couns. 2012





Shaw A, Health Soc Care Community. 2008 





 Ο κακός έλεγχος 

του άσθματος και 

ο χαμηλότερος 

αρχικός FEV1 

(p=0.06), 
υποδεικνύει ότι οι 

χρήστες CAM 
πιθανώς να έχουν 

σοβαρότερο άσθμα

Chen W, BMJ Open 2013





Εναλλακτικές θεραπείες -

Βιβλιογραφικά δεδομένα - RCTs

George M, Nurs Clin North Am 2013





 Εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός μικρών και ετερογενών 

μελετών με σημαντικά μεθοδολογικά σφάλματα

Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε κινέζικα περιοδικά 

και είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν σε μετα-αναλύσεις

Αν και ο ψυχοθεραπευτικός ρόλος του θεραπευτή αποτελεί 

μέρος του placebo effect, αυτή η συνιστώσα θεωρείται 

ενσωματωμένη στη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση και 

αποτρέπει τη διενέργεια RCT.

Grant  SJ, BMC Health Serv Res 2015





Ασκήσεις μείωσης του αναπνευστικού ρυθμού, μείωσης 

του κατά λεπτό αερισμού και προώθησης της ρινικής -

διαφραγματικής αναπνοής, με θεωρητικό στόχο την 

αύξηση των επιπέδων του CO2

Μικρές μελέτες έδειξαν βελτίωση στα συμπτώματα και 

την ποιότητα ζωής και μείωση της ανάγκες για χρήση 

βρογχοδιασταλτικών, χωρίς ουσιαστική επίδραση στην 

αναπνευστική λειτουργία

Αναπνευστικές ασκήσεις

Bruton A, Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011
Holloway EA, Thorax 2007

Cowie RL, Respir Med 2008

Μέθοδος Papworth, Μέθοδος Butekyo, 
Yoga, Διαλογισμός, Ασκήσεις χαλάρωσης



Freitas DA, Cochrane Database Syst Rev. 2013 

 Από την πλειοψηφία των 

μελετών προέκυψε βελτίωση 

στην ποιότητα ζωής και 

μείωση στα συμπτώματα

 Τα αποτελέσματα στην 

αναπνευστική λειτουργία 

ήταν λιγότερο σαφή, με τις 

μισές μόνο μελέτες να 

δείχνουν κάποιο μικρό όφελος





Yang ZY, Cochrane Database Syst Rev. 2016 

 Ευνοϊκά αποτελέσματα 

στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών 

 Μέση βελτίωση κατά 

0.57 μονάδες στη 

βαθμολογία AQLQ 

 15 μελέτες, 1048 ασθενείς συνολικά 



Yang ZY, Cochrane Database Syst Rev. 2016 

 Σημαντική 

βελτίωση στα 

συμπτώματα 

των ασθενών



Yang ZY, Cochrane Database Syst Rev. 2016 

 Τα αποτελέσματα στην 

πνευμονική λειτουργία 

δεν ήταν κλινικά και 

στατιστικά σημαντικά 

(MD 0.04 L 95% CI : 
0.10- 0.19, p=0.12) 

 Η γιόγκα φαίνεται ότι  

μπορεί να περιορίσει τις 

ανάγκες για 

φαρμακευτική αγωγή, 

μειώνοντας τη συχνότητα 

χρήσης  (SMD 0.69, 95% 
CI:0.41-0.96, P < 
0.00001) και αυξάνοντας 

το ποσοστό των ασθενών 

που μείωσαν την αγωγή  

(RR: 5.35, 95% CI 1.29-
2.11, P = 0.02) 





 Εξετάστηκαν 15 μελέτες – 9 RCT

 Δύο RCT που εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων

χαλάρωσης των αναπνευστικών 

μυών έδειξαν στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην 

αναπνευστική λειτουργία    

(PEFR, FEV1) 

Huntley A, Thorax 2002





Manual therapy
(including massage and spinal manipulation)





Βελονισμός

 Μέθοδος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, 
που χρησιμοποιείται εδώ και 2500 χρόνια

 Οι διάφορες λειτουργίες του οργανισμού 
ρυθμίζονται από μία ενεργειακή ροή (qi), 
η διαταραχή της οποίας οδηγεί σε νόσο

 Οι διαταραχές της ροής διορθώνονται με την 
ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημείων του 
σώματος πάνω ή κάτω από το δέρμα, που 
ενώνονται μεταξύ τους με συγκεκριμένα 
μονοπάτια

 Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ενεργοποίησης 
συνίσταται στη χρήση λεπτών μεταλλικών 
βελονών (13-130mm) με το χέρι ή με ηλεκτρικό 
ερέθισμα

Acupuncture chart from Hua Shou

(1340, Ming Dynasty).





McCarney RW, Cochrane Database Syst Rev. 2004

Liu CF, Ital J Pediatr. 2015





Φυσικά προϊόντα

CAM Type Examples NCCAM 
Definition/Description

Botanicals Herbs and herbal products Products that include any plant-
based component

Minerals Calcium, folate, iron, magnesium, 
selenium, zinc

Specialized diets Gluten-free, allergen-free, ketogenic, 
low-residue

A special diet in which foods 
that produce unwanted 
symptoms are avoided

Dietary supplements Minerals, vitamins, herbs, enzymes, 
proteins, organ tissues, or glands and
metabolites

Any product taken by mouth 
with the intent of supplementing 
the diet.

Vitamins A, B12, B6, C, D, E, K

Herbs and herbal
preparations

Echinacea, St Johns wort, chamomile, 
ginseng

Plants with leaves, seeds, 
flowers, bark, or roots used for 
medicinal purposes.

Probiotics Live microorganisms (bacteria; yeast)

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 2012









Δίαιτες και συμπληρώματα διατροφής

 Λίγες μελέτες, ίσως κάποιες ουσίες να έχουν 
ευνοϊκή επίδραση

 Μια συστηματική ανασκόπηση κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η διαιτητική μείωση του αλατιού 
επιφέρει μόνο ελάχιστα αποτελέσματα και δε 
συστήνεται στη διαχείριση του άσθματος 

 Τα δεδομένα σχετικά με την από του στόματος 
χορήγηση συμπληρωμάτων θειικού μαγνησίου 
και βιταμίνης D είναι περιορισμένα 

 In vitro μελέτες δείχνουν ότι συμπληρώματα 
διατροφής με n-3PUFAs, τα οποία βρίσκονται 
σε ιχθυέλαια, μπορεί να μειώσουν τη φλεγμονή 
που σχετίζεται με το άσθμα, ωστόσο η ανασκόπηση 
9 RCT κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα τους 

Ardern KD, Cochrane Database of Systematic Reviews 2001
Bede O, Magnes Res 2003

Stephensen CB, Nutr Rev 2004
Thien FC, Cochrane Database of Systematic Reviews 2002

https://www.bing.com/images/search?q=%ce%b9%cf%87%ce%b8%cf%85%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%b1&view=detailv2&&id=D6841B1F7EC3C473B81F541E53D908B2226FD67A&selectedIndex=15&ccid=htwciFWo&simid=608052067400158744&thid=OIP.M86dc1c8855a8def85846c6eb0e7150f4o0


Αντιοξειδωτικά

 Μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η 

χαμηλή πρόσληψη Βιταμινών C και E 
και σεληνίου σχετίζεται με μεγαλύτερη 

επίπτωση άσθματος

 Aποτελέσματα από παρεμβατικές 

μελέτες και από μια πρόσφατη 

μετα-ανάλυση δε συσχέτισαν τη 

χορήγησή τους ως συμπληρώματα 

διατροφής  με κλινικά οφέλη

 Αντίθετα, μία δίαιτα πλούσια σε 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά μειώνει 

τα συμπτώματα και βελτιώνει την 

πνευμονική λειτουργία σε ασθενείς με 

άσθμα

Wilkinson, Cochrane Database Syst Rev. 2014 

Tricon S, Clin Exp Allergy Rev 2006

Allam MF, Cochrane Database of Systematic Reviews 2004

Pearson PJ, Thorax 2004

Adeniyi FB, Cochrane Database of Systematic Reviews 2012

Chatzi, Thorax 2007





Ομοιοπαθητική

 Αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη και 
βασίζεται στην αρχή της ομοιότητας: 
επιδιώκει να διεγείρει την αυτο-ίαση 
μέσω χορήγησης ουσιών οι οποίες σε 
μεγαλύτερες δόσεις μπορούν να 
προκαλέσουν τα συμπτώματα της 
ασθένειας («τα όμοια θεραπεύονται 
από τα όμοια») 

 Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται 
αποτελούν μεγάλες αραιώσεις μιας 
αρχικής ουσίας - ενδεχομένως δεν 
περιέχουν καν την αρχική ουσία

Passalacqua, J Allergy Clin Immunol. 2006





McCarney RW, Cochrane Database Syst Rev. 2008 





Είναι η εναλλακτική ιατρική αποτελεσματική 

ή πρόκειται για ένα super-placebo;



Wechsler ME, N Engl J Med 2011

. 



 Η βελτίωση στην ποιότητα ζωής 
(integrated AQLQ score)     
ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των 
ασθενών που έλαβαν πραγματική 
θεραπεία έναντι των ασθενών της 
ομάδας ελέγχου (sham)

 Ωστόσο, το 64% των ασθενών 
που έλαβαν εικονική θεραπεία 
βελτίωσαν τις βαθμολογίες στο 
AQLQ ≥0.5. 

Castro, Am J Respir Crit Care Med 2010





Η σημασία του placebo - μηχανισμοί

H επίδραση του placebo μπορεί να είναι 
κλινικά σημαντική και να ανταγωνιστεί τις 
επιδράσεις των δραστικών φαρμάκων

Πιθανοί μηχανισμοί:

 Προσδοκία του ασθενή για την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου

 Conditioning: η επίδραση του placebo
είναι μεγαλύτερη μετά από μία περίοδο 
προσαρμογής

 Απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών

 Συγκεκριμένοι τύποι προσωπικότητας    
και ενδεχομένως γενετικοί 
πολυμορφισμοί φαίνεται ότι παίζουν 
ρόλο στην ανταπόκριση στο placebo

Dutile S, Curr Allergy Asthma Rep 2014






 Η εναλλακτική ιατρική έχει συσχετισθεί με αύξηση του κινδύνου 

νοσηλείας λόγω παρόξυνσης εξαιτίας χαμηλότερης συμμόρφωσης στη 
θεραπεία και καθυστερημένης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας

 Τα βότανα δεν είναι αδρανείς ουσίες - μπορεί να αλληλεπιδρούν με 
άλλα φάρμακα και να προκαλούν σημαντικές παρενέργειες

 Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν σε διάφορες 
δοσολογίες ενεργά, ακόμα και δυνητικά επικίνδυνα, συστατικά   
όπως φαρμακευτικές ουσίες, εντομοκτόνα και βαρέα μέταλλα

 Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πνευμοθώρακα, ενδοκαρδίτιδας 
και παρόξυνσης άσθματος και λοιμώξεις όπως ηπατίτιδα, οι οποίες 
αποδόθηκαν σε συνεδρίες βελονισμού

Ασφάλεια 

Gyorik SA, Curr Opin Pulm Med 2004, George M, J Asthma 2009

George M, Nurs Clin North Am 2013, Anlauf M, GMS 2015




 Οι εναλλακτικές θεραπείες θεωρούνται  

ως επί το πλείστον πολύ λιγότερο ακριβές 

από τις καθιερωμένες ιατρικές πρακτικές

 Ωστόσο, μια πρόσφατη συστηματική 

ανασκόπηση αποκάλυψε αυξημένες  

δαπάνες στο 30% των μελετών

 Επιπλέον, οι εναλλακτικές θεραπείες 

εφαρμόζονται συνήθως ως θεραπείες 

προσθήκης, γεγονός που αυξάνει 

σημαντικά το κόστος

Κόστος

Herman PM, BMJ Open 2012
Viksveen P, Eur J Health Econ 2014

Anlauf M, GMS 2015




 Οι ασθενείς συχνά προτιμούν μια περισσότερο ολιστική 

προσέγγιση στη διαχείριση του άσθματος, η οποία συνδυάζει  

εναλλακτικές θεραπείες με συμβατικές ιατρικές πρακτικές 

 Μόνο το 1/3 των ιατρών ρωτούν τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση 

εναλλακτικών θεραπειών ενώ και οι ασθενείς συχνά δεν αναφέρουν 

τη χρήση τους στους επαγγελματίες της υγείας

 Οι ασθενείς και οι γονείς αισθάνονται πιο άνετα να συζητήσουν για 

«συμβατικές» εναλλακτικές θεραπείες όπως η γιόγκα και τα φυσικά 

προϊόντα σε σχέση με περισσότερο ψυχο-πνευματικές παρεμβάσεις

 Μια απορριπτική, ειρωνική ή μη υποστηρικτική στάση μπορεί  

να διαταράξει τη σχέση γιατρού-ασθενή

Επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών 

και απόψεις των ασθενών για τις εναλλακτικές θεραπείες

George, J Asthma 2009. Blanc, J Allergy ClinImmunol 1997

Cotton, J Asthma 2011. Roy, Ann Allergy Asthma Immunol 2010





Εναλλακτικές Θεραπείες

Μύθοι…. (;)

 Είναι αποτελεσματικές 

 Είναι ασφαλείς 

 Είναι οικονομικά αποδοτικές

 Έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή 

και όχι τα συμφέροντα της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας και τις 

αντιλήψεις της ακαδημαϊκής élite

….. και 

πραγματικότητες (;)

 Έλλειψη καλά σχεδιασμένων 
μελετών σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά τους

 Έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές 
αντιδράσεις, παρενέργειες και 
αλληλεπιδράσεις με συμβατικά 
φάρμακα

 Ως επιλογές πρόσθετης θεραπείας 
αυξάνουν το συνολικό κόστος

 Μπορεί να δυσκολέψουν τη σχέση 
γιατρού και ασθενή και να 
ευνοήσουν αντιλήψεις επικίνδυνες 
για την υγεία





 Η υποκειμενική βελτίωση που παρατηρείται με 
τις εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσε ίσως να 
εξηγηθεί από τη δράση τους ως placebo.

 Ωστόσο, κάποιες θεραπείες εμφανίζονται 
αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

 Οι εναλλακτικές θεραπείες δε θα πρέπει να 
υποκαθιστούν τις συμβατικές, ειδικά σε 
ασθενείς με σοβαρό άσθμα 

Συμπεράσματα



Στόχος θα πρέπει να είναι 

η ολοκληρωμένη φροντίδα 

(integrated care), 

στην οποία οι καλύτερες 

συμβατικές βιοϊατρικές

προσεγγίσεις συνδυάζονται 

με την ασφαλή και 

αποτελεσματική εναλλακτική 

ιατρική 




 Αναπνευστικές ασκήσεις (9 μελέτες):

 Βελτίωση στα συμπτώματα και στους τομείς της ποιότητας ζωής         

που σχετίζονται με το άσθμα 

 Μείωση του υπεραερισμού, της αναπνευστικής συχνότητας                  

και της ανάγκης για θεραπεία διάσωσης

 Άσκηση των αναπνευστικών μυών (3 μελέτες):

 Μείωση στα συμπτώματα και στη φαρμακευτική αγωγή 

 Φυσική άσκηση (12 μελέτες):

 Μείωση στα συμπτώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

φυσικής κατάστασης 

 Με δεδομένα τα οφέλη, η φυσική άσκηση στο άσθμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται  

στα προγράμματα αποκατάστασης και βελτίωσης του τρόπου ζωής, με τις 

απαραίτητες οδηγίες για την πρόληψη του βρογχόσπασμου κατά την άσκηση

Brurs MLJ, Respir Med 2013


