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Γιατί η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών στο 

άσθμα είναι σημαντική ?  

• Η βαρύτητα της φλεγμονής στους μικρούς αεραγωγούς είναι ανάλογη 
της βαρύτητας του άσθματος 

 

• Οι μικροί αεραγωγοί αποτελούν την κύρια ανατομική θέση της 
απόφραξης στο σοβαρό άσθμα 

 

• Οι μικροί αεραγωγοί παράγουν Τh2 κυτταροκίνες οι οποίες πιθανά να 
επηρεάζουν και άλλες ανατομικές θέσεις των αεραγωγών 

 

• Λόγω της θέσης τους στο τραχειοβρογχικό δένδρο, η μελέτη τους 
παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τους μεγάλους και μεσαίου 
μεγέθους αεραγωγούς 

 

• Λόγω του μεγέθους τους, τα εισπνεόμενα στεροειδή πιθανά να μην 
εναποτίθενται σε επαρκείς ποσότητες στους μικρούς αεραγωγούς 

 

 



Μικροί αεραγωγοί 

• Είναι οι αεραγωγοί με εσωτερική διάμετρο <2 mm 

 

• Ξεκινούν από την 7η γενιά των αεραγωγών 

 

• Αποτελούνται από τα μεμβρανώδη, τα τελικά  

 και τα αναπνευστικά βρογχιόλια 

 

Curr Allergy Asthma Rep 2008;8:533-9 



Η αντίσταση των μικρών αεραγωγών αυξάνει 

ανάλογα με τη βαρύτητα του άσθματος 

J Appl Physiol 1992;72:1016-23 



Σημερινή παρουσίαση 

• Ιστοπαθολογία των μικρών αεραγωγών στο 

άσθμα 

 

• Μέθοδοι μελέτης των μικρών αεραγωγών 

 

• Θεραπεία με μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα 



Aυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων στους μικρούς 

αεραγωγούς ασθενών με άσθμα που απεβίωσαν 

- Control cases: n=10 

-Nonfatal asthma: n=10 

 (died of other cause) 

- Fatal asthma: n=10 

Eur Respir J 1997;10:292-300 



Απόφραξη των μικρών αεραγωγών σε ασθενείς 

που απεβίωσαν από οξεία ασθματική κρίση 

- 93 ασθματικοί που απεβίωσαν  

 - Auckland, New Zealand 

 - Ηλικία: 10-50 έτη 

Am J Med 2003;115:6-11 



Σπιρομετρικοί δείκτες μικρών αεραγωγών σε παιδιά 

ηλικίας 8-10 ετών με άσθμα και χωρίς άσθμα 

Respir Med 1997;91:443-8 

Υπάρχει προσβολή των μικρών αεραγωγών 

στο παιδικό άσθμα? 



Η φλεγμονή στο άσθμα αφορά μικρούς και 

μεγάλους αεραγωγούς 

J Allergy Clin Immunol 1997;100:44-52 

- Aσθματικοί, n = 6 

- Θετικά τεστ αναστρεψιμότητας και μεταχολίνης 

- FEV1% προβλ.: 82.5 ± 30.1% 

- Μη ασθματικοί, n = 10 

- Χειρουργική λήψη πνευμ. ιστού 

 για εξαίρεση καρκίνου πεύμονα 



Έκφραση mRNA της IL-4 και IL-5 στους μικρούς 

και μεγάλους αεραγωγούς ασθματικών 

- Aσθματικοί, n = 6 

- Θετικά τεστ αναστρεψιμότητας και μεταχολίνης 

- FEV1% προβλ.: 82.5 ± 30.1% 

- Μη ασθματικοί, n = 10 

- Χειρουργική λήψη πνευμ. ιστού 

 για εξαίρεση καρκίνου πεύμονα 

J Allergy Clin Immunol 1998;101:386-90 



Αυξημένα λεμφοκύτταρα στους μικρούς 

αεραγωγούς ασθματικών με νυκτερινά συμπτώματα 

AJRCCM 1999;159:228-234 

- 12 ασθματικοί με νυκτερινά συμπτώματα 

- % πτώση της FEV1 το βράδυ: -26.2 ± 1.2 

- 12 ασθματικοί χωρίς νυκτερινά συμπτώματα 

-  % πτώση της FEV1 το βράδυ: -4.5 ± 1.2 

- ΤΒΒΧ: Διαβρογχική βιοψία 



• Ιστοπαθολογία των μικρών αεραγωγών στο 

άσθμα 

 

• Μέθοδοι μελέτης των μικρών αεραγωγών 

 

• Θεραπεία με μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα 



• Maximal midexpiratory flow rates (forced expiratory flow rate, 25% to 75% 
και FEF50%) 

 

• Bronchoscopy (transbronchial biopsies, direct measurement of airway 
resistance) → Invasive 

 

• Νitrogen washout → Good sensitivity/specificity 
– Single breath: Closing volumε and closing capacity 

– Multiple breath: Scond and Sacin → Not commercially available 

 

• Impulse oscillometry → Good sensitivity/specificity 

 

• Alveolar nitric oxide → More studies are needed 

 

• Quantitative analysis of high-resolution CT images of the chest  

 

• MRI (hyperpolarised gas) 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης των μικρών 
αεραγωγών 

Burgel P. Eur Respir Rev 2009;18:112:80-95 



Προβλήματα με τη χρήση της FEF25-75 και FEF50%  

στην αξιολόγηση των μικρών αεραγωγών 

• Mεγάλη διακύμανση στις φυσιολογικές τιμές 

 

• Οι τιμές για το ίδιο άτομο διαφέρουν ανάλογα με την FVC που 
επιτυγχάνεται σε κάθε σπιρομέτρηση 

 

• Οι τιμές μεταξύ διαφορετικών ατόμων μπορούν να συγκριθούν με 
αξιοπιστία όταν η FVC είναι φυσιολογική 

 

• Δεν έχουν καθοριστεί τιμές που να αντανακλούν αναστροφή της 
σύσπασης των μικρών αεραγωγών μετά χορήγηση βρογχοδιασταλτικών 

J Allergy Clin Immunol 2004;113:1046-50 



Στενή συσχέτιση της φλεγμονή των μικρών 

αεραγωγών μεταξύ διαβρογχικής και χειρουργικής 

βιοψίας 
- 14 ασθενείς με σοβαρό άσθμα 

- FEV1% προβλ. <70% 

- Λήψη ICS και p.o. πρεδνιζόνης από όλους 

◊: διαβρογχ. / ενδοβρογχ. βιοψία, n=11 

●: χειρουργική βιοψία, n=3 

Eur Respir J 2002;20:254-9 



HFA-BDP vs CFC-BDP στην  απόφραξη των 

μικρών αεραγωγών: μέτρηση με ταλασιντωμετρία 

- Tυχαιοποιημένη μελέτη 12 εβδομάδων 

- 48 ασθενείς με ήπιο-μέτριο άσθμα 

  xωρίς προηγούμενη θεραπεία με ICS 

- 16 ασθενείς έλαβαν CFC-BDP 800 mcg/ημέρα 

- 32 ασθενείς έλαβαν HFA-BDP 400 mcg/ημέρα 

Pulm Pharmacol Ther 2009;22:326-32 



Eυρήματα στη ΗRCT θώρακα στο  

άσθμα 

 

•  Μείωση του αυλού των βρόγχων 

 

•  Πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων   

 

•  Παγίδευση αέρα στην εκπνοή – air trapping 

 

•  Aύξηση της διαυγαστικότητας του παρεγχύματος στην 

εισπνοή 

Clin Radiol 2002:57:1078-85 



HRCT images of areas of low attenuation 

in an asthmatic subject 

Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005;5:85-90 

HRCT image of a middle lung section White highlighting of areas with <950 HU 



Mέτρηση του “airway remodeling” 

στο άσθμα με HRCT 

Chest 2008;134:1183-91 



Correlation of low attenuation area (LAA) with 

FEV1/FVC using HRCT in 29 asthmatics 

J Allergy Clin Immunol 2006;118:1019-25  



Correlation of low attenuation area (LAA) with 

FEF25-75 using HRCT in 29 asthmatics 

J Allergy Clin Immunol 2006;118:1019-25  



ΗRCT στη μέτρηση της ειδικής 

αντιδραστικότητας των μικρών αεραγωγών 

-10 ασθενείς με ήπιο άσθμα  

 και αλλεργία στη γάτα 

-Έκθεση σε δωμάτιο με 2 γάτες 

 μέχρι πτώσης της FEV1 >20% 

- CRC: Cat Room Challenge 

J Allergy Clin Immunol 2006;118:1075-81 



Mεγαλύτερη ευαισθησία της HRCT στην 

ανίχνευση ειδικής αντιδραστικότητας των μικρών 

αεραγωγών σε σχέση με τη σπιρομέτρηση 

J Allergy Clin Immunol 2006;118:1075-81 



Ηyperpolarized Helium-3 MRI στο άσθμα 

Μη ασθματικός Ήπιο άσθμα 

Μέτριο άσθμα Σοβαρό άσθμα 

Chest 2006;130:1055-62 



Περιοχική μείωση αερισμού μεταξύ υγειών 

και ασθματικών με He-3 MRI  

Chest 2006;130:1055-62 

- 58 ασθματικοί 

-18 μη-ασθματικοί 

- Μελέτη με MRI μετά  

 εισπνοή He-3 

-VDS: Ventilation Defects  

 per Slide 



Προβλήματα στην αξιολόγηση των 

μικρών αεραγωγών με τη χρήση MRI 

• Υψηλό κόστος 

 

• Λίγες μέχρι στιγμής μελέτες 

 

• Οι μεταβολές πιθανά να μη αντανακλούν αποκλειστικά 

τη φλεγμονή των μικρών αεραγωγών 



• Ιστοπαθολογία των μικρών αεραγωγών στο 

άσθμα 

 

• Μέθοδοι μελέτης των μικρών αεραγωγών 

 

• Θεραπεία με μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα 



Μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα στη 

θεραπεία των μικρών αεραγωγών  

• Μικροσωματιδιακά στεροειδή: προωθητικό HFA σε μορφή διαλύματος, 
όχι εναιωρήματος 

 

• Μέγεθος σωματιδίων <2 μm 

 

• ΗFA – beclomethasone (BDP), - ciclesonide, - flunisolide, -formoterol 

 

• Έχουν μεγαλύτερη εναπόθεση στον πνεύμονα (50% - 70%) και 
μικρότερη στο φάρυγγα σε σχέση με τα υπόλοιπα εισπνεόμενα 
στεροειδή 

 

• Σημαντικά μικρότερα ποσοστά στοματοφαρυγγικής καντιντίασης και 
δυσφωνίας 



• Οι ΗFA- ΒDP και flunisolide επιτυγχάνουν την ίδια κλινική 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις CFC-ΒDP και CFC-flunisolide 

σε σημαντικά μικρότερες δόσεις  

 

• Χορήγηση μικροσωματιδιακών στεροειδών δεν φαίνεται να 

συνοδεύεται από περισσότερες συστηματικές παρενέργειες ή 

μεγαλύτερου βαθμού καταστολή των επινεφριδίων 

 

• Χορήγηση HFA-φορμοτερόλης (σε συνδυασμό με HFA-BDP) 

επιτυγχάνει ταχεία έναρξη βρογχοδιασταλτικής δράσης 

Μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα στη 

θεραπεία των μικρών αεραγωγών…  

Eur Respir Rev 2009;18:80-95 



Bελτιωμένη εναπόθεση εισπνεόμενης μπεκλομεθαζόνης 

στούς πνεύμονες με HFA (δεξιά) έναντι CFC-προωθητικού 

(αριστερά) 

Eur Respir J 1998;12:1346-53 



Η δράση της εισπνεόμενης φλουτικαζόνης 

είναι τοπική και όχι συστηματική  

Αm J Respir Crit Care Med 1997;158:744-51 



Ισοδύναμη αποτελεσματικότητα μεταξύ 

HFA- και DPI-φορμοτερόλης 

• Βοusquet[147]. Respiration 2005;72(Suppl 1):6-12 • Bousquet [148]. Respiration 2005;72(Suppl 1):13-9 

• Molimard [149]. Respiration 2005;72(Suppl 1):28-34 • Langley [150]. Respiration 2005;72(Suppl 1):35-7 

• Dusser [151]. Respiration 2005;72(Suppl 1):20-7 



HFA-BDP vs. CFC και DPI εισπνεόμεων 

στεροειδών 

• Aubier [152]. Respir Med 2001;95:212-20. Μείωση των ηωσινοφίλων με HFA-BDP  

• Busse [146]. JΑCI1999;104:1215-22 • Fairfax [153]. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:575-82 

•  Juniper [155]. Chest 1999;116:1297-1303 

• Fowler [154]. JACI 2002;109:929-35. Bελτίωση όλων των παραμέτρων με DPI FP/salmeterol  έναντι HFA-BDP 

√ 

√ 

√ 



Βελτιωμένη κλινική αποτελεσματικότητα 

HFA- έναντι CFC-μπεκλομεθαζόνης… 

Busse WW. J Allergy Clin Immunol 1999;104:1215-22 



Mελέτες σύγκρισης HFA-BDP με CFC και 

DPI εισπνεόμενων στεροειδών… 

√ 

√ 

√ 

• Fireman [156]. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:557-65 

• Juniper [157]. Chest 2002;121:1824-32. Βελτίωση HRGoL, αλλά όχι σπιρομέτρησης, με HFA-BDP 

• Molimard [158]. Respir Med 2005;99:770-8. Βελτιιωμένος έλεγχος άσθματος με HFA-BDP έναντι DPI FP 

• Thongngarm [75]. J Asthma 2005;42:257-63. Bελτίωση παραμέτρων μικρών αεραγωγών με HFA-BDP 



Βελτίωση παραμέτρων μικρών αεραγωγών με HFA-

BDP σε μη ελεγχόμενο άσθμα 

- Mη τυχαιοποιημένη μελέτη 

- Διάρκεια: 12 εβδομάδες 

- 30 ασθματικοί με χρήση ICS 

   και μη ελεγχόμενο άσθμα 

-10 ασθενείς: προσθήκη CFC-FP 

  220 μg πμ. και 110 μg μμ. 

-20 ασθενείς: προσθήκη HFA-BDP 

 160 μg 1 x 2 

■ : Pre-Rx 

□ : Post-Rx 

Τhongngarm T. J Asthma 2005;42:257-63 



HFA-BDP/formoterol vs. CFC και DPI 

εισπνεόμενων 

√ 

• Papi [159]. Eur Respir J 2007;29:682-9 

• Papi [160]. Allergy 2007;62:1182-8 

• Huchon [161]. Respir Med 2009;103:41-9 



Βελτιωμένος έλεγχος του άσθματος με HFA-

BDP/FF vs. CFC-BDP + DPI-FF και CFC-BDP 

- Διπλή-τυφλή μελέτη 645 ασθενών με μέτριο-βαρύ άσθμα 

- FEV1: 40%-80%, θετική βρογχική υπεραντιδραστικότητα 

- HFA-BDP/formoterol 200/12 μg 1x2; n=211 

- CFC-BDP 1000 μg/ημέρα + formoterol DPI 24 μg/ημέρα; n=220 

- CFC-BDP 1000 μg/ημέρα; n=212 

- Πρωτεύον στόχος: πρωινή μέγιστη εκπνευστική ροή 

Ηuchon G. Respir Med 2009;103:41-9 



Μείωση παροξύνσεων με HFA-BDP/FF 

vs. CFC-BDP + DPI-FF και CFC-BDP 

Ηuchon G. Respir Med 2009;103:41-9 



Συμπεράσματα 

• Η φλεγμονή στο άσθμα αφορά τόσο τους μεγάλους όσο και τους 
μικρούς αεραγωγούς 

 

• Η βαρύτητα της φλεγμονής στους μικρούς αεραγωγούς φαίνεται να 
είναι ανάλογη της βαρύτητας του άσθματος 

 

• Η εκτίμηση της βαρύτητας της φλεγμονής των μικρών αεραγωγών 
συνεχίζει να είναι προβληματική. Νέες τεχνικές, όπως η HRCT, 
έχουν δείξει σε επίπεδο κλινικών δοκιμών να είναι αξιόπιστες 

 

• Οι υπάρχουσες μελέτες δεν έχουν ακόμη αποδείξει με πειστικό 
τρόπο ότι τα μικροσωματιδιακά εισπνεόμενα στεροειδή υπερτερούν 
των κλασικών στη θεραπεία του άσθματος σε μακροχρόνια βάση 

 

• Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για το ρόλο των μικροσωματιδιακών 
εισπνεόμενων στεροειδών στη στοχευμένη θεραπεία των μικρών 
αεραγωγών  

 

 



Περαιτέρω μελέτη… 



Περαιτέρω μελέτη… 



Περαιτέρω μελέτη… 


