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Σοβαρό άσθμα-Λύσεις για το παρόν  



Δομή  

 Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί 

 Ρόλος των λείων μυϊκών κυττάρων  

 Θερμοπλαστική 

 Συμπεράσματα 



  

  1 ή και τα 2 μείζονα κριτήρια 

  Τουλάχιστον 2  από τα ελάσσονα 

«Ασθενείς με μη ανταποκρινόμενο 

άσθμα που παραμένει δύσκολο να 

ελεγχθεί  παρά τη λεπτομερή 

επαναξιολόγηση της διάγνωσης και της 

θεραπείας και μετά την πάροδο μιας 

περιόδου παρακολούθησης τουλάχιστο 

6 μηνών από έναν ειδικό ιατρό για το 

άσθμα» 
Chanez P et al, J Allergy Clin Immunol 2007 





Αναδιαμόρφωση αεραγωγών  



Αναδιαμόρφωση αεραγωγών 

Lazaar and Panettieri, Am J Med, 2003 



Υπερπλασία λείων μυϊκών ινών  

στο άσθμα 

Jeffery  P. Am J Respir Crit Care Med 2001 





Παραγωγή κυτταροκινών και άλλων μεσολαβητών 



Επεμβατικές θεραπείες: 

Θερμοπλαστική 

 

Εφαρμογή ελεγχόμενης 

θερμότητας από πηγή 

ραδιοσυχνοτήτων στο τοίχωμα 

των αεραγωγών 

 

 

Στόχος: η ελάττωση των λείων 

μυϊκών ινών και κατά συνέπεια 

του βρογχόσπασμου 



Αρχή λειτουργίας 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
 

 Ο αεραγωγός μέχρι το ύψος των 

αναπνευστικών βρογχιολίων καλύπτεται 

από λείες μυϊκές ίνες 

 

 Σύσπαση μετά από κατάλληλο ερέθισμα 

πχ ισταμίνη, μεταχολίνη 

 

 Κύριος παθογενετικός μηχανισμός στην 

κρίση άσθματος 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Διχογνωμία για το ρόλο των λείων μυϊκών ινών 

 

1. Οι μεγάλοι ή οι μικροί αεραγωγοί ευθύνονται για την 

απόφραξη της ροής κατά την κρίση άσθματος ?? 
 

2. Δεν έχει βρεθεί η λειτουργική σημασία των λείων μυϊκών 

ινών στη φυσιολογία του υγιούς πνεύμονα.  

 

‘Λείες μυϊκές ίνες = υπολειμματικό όργανο για τον άνθρωπο’ 
 

 

Mitrzner W   Am J Respir Crit Care Med 2004;169:1– 4  

 

Αρχή λειτουργίας 



 

  Ειδικός καθετήρας με 

πτυσσόμενο ηλεκτρόδιο στην 

κορυφή 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Πηγή ραδιοσυχνοτήτων παρέχει 

ενέργεια μέσω του καθετήρα για 

να θερμάνει το τοίχωμα του 

αεραγωγού 

Τεχνική θερμοπλαστικής 



 Υπό τοπική αναισθησία 

εισαγωγή του βρογχοσκοπίου 

 

 
 

 Ο καθετήρας εκπτύσσεται με το 

τόξο του ηλεκτροδίου στην 

κορυφή ανοιχτό, ώστε όλες οι 

πλευρές του να έρχονται σε 

επαφή με το τοίχωμα των 

αεραγωγών 

Τεχνική θερμοπλαστικής 



 Ο βρογχοσκόπος χρησιμοποιεί για 10 

δευτερόλεπτα ένα πεντάλ προσαρμοσμένο 

στην πηγή ραδιοσυχνοτήτων 
 

 Οι ραδιοσυχνότητες μεταφέρονται μέσω του 

καθετήρα στον αεραγωγό και παράγεται 

θερμότητα 
 

 Ο καθετήρας στη συνέχεια μεταφέρεται στην 

αμέσως κεντρικότερη περιοχή 
 

 Εφαρμόζεται σε όλους τους ορατούς και 

προσεγγίσιμους αεραγωγούς 3 με 10 mm 

περιφερικά των κύριων βρόγχων 

Τεχνική θερμοπλαστικής 



 3 συνεδρίες διάρκειας 30-45 

λεπτών που απέχουν τουλάχιστο 

3 εβδομάδες μεταξύ τους 

 

 

Περιορισμοί:  

  μέγεθος αεραγωγών κάθε  ατόμου 

  διάμετρος βρογχοσκοπίου 

  τοπική αναισθησία 

Δεν εφαρμόζεται στο μέσο λοβό ΔΕ 



Προετοιμασία/ χειρισμός ασθενή Παρακολούθηση μετά την επέμβαση 

 





• 11 πειραματόζωα τα οποία θανατώθηκαν σε διαφορετικές  

χρονικές περιόδους 

• χωρίς ενδείξεις στένωσης μετά τη ΒΤ 







Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους 

 Lobectomy Study (Non-asthmatic patients with lung 
cancer, n=8) Miller et al. Chest. 2005 

 Feasibility Study (Mild-moderate asthma, n=16); 2 year 
follow up. Cox et al. Am J Respir Crit Care Med. 2006 

 Asthma Intervention Research (AIR) Trial (Moderate-to-
severe asthma, randomized, controlled, n=112); 1 year 
follow up. Cox et al. N Eng J Med. 2007 

 Research in Severe Asthma (RISA) Trial (Severe asthma, 
randomized, controlled, n=32); 1 year follow up. Pavord et 
al. Am J Respir Crit Care Med. 2007 

 Asthma Intervention Research 2 (AIR2) Trial (double-
blinded, sham controlled, n=297); Enrollment complete; 
follow-up ongoing 



 8 ασθενείς 

 Χωρίς ενδείξεις στένωσης μετά τη ΒΤ 



Cox G et al  Am J Respir Crit Care Med 2006 

  Μη τυχαιοποιημένη, 16 pts  
 

  Ήπιο-μέτριο άσθμα 

 

  Ασφάλεια και επίδραση  

   στην πνευμονική λειτουργία  

   και Mch-AHR για 2 έτη 

 

Επανέλεγχοι: 12w, 1y, 2y  

 

Χωρίς σημαντικές παρενέργειες 

Βελτίωση στη ΑΗR 

Πρωινή και βραδινή PEF 

Ημέρες ελεύθερες συμπτωμάτων 
 

 

Θερμοπλαστική στο άσθμα 



AIR Trial 
 

Σκοπός: 

Έλεγχος 

αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας θερμοπλαστικής 

σε ασθενείς με 

μέτριο/σοβαρό άσθμα 

 

Πρωτεύον τελικό σημείο:  

μεταβολή του αριθμού ήπιων 

παροξύνσεων 

Ήπια παρόξυνση 

Ορίζεται ως τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω για 2 συνεχόμενες ημέρες 

(χωρίς LABA μόνο με ICS):  
Pauwels et al. – FACET N Engl J Med 1997 

 Ελάττωση στην πρωινή PEF > 20% 

από τη βασική τιμή 

 Ανάγκη για > 3 πρόσθετες εισπνοές 

θεραπείας διάσωσης 

 Νυχτερινές αφυπνίσεις από 

συμπτώματα άσθματος 

Μέση αλλαγή στις παροξύνσεις ανά 

άτομο και ανά εβδομάδα σε επανέλεγχο 

3, 6, 12 μηνών 

• 112 ασθενείς 

• Τυχαιοποιημένη 

• Πολυκεντρική 

 



Baseline  (ICS+LABA) 

Baseline (ICS alone) 

Randomization  (ICS+LABA) 

BT Group 

3 Bronchoscopies 

Control Group 

3 Office Visits 

12 week follow-up  (ICS + LABA) and (ICS alone) 

6 month follow-up  (ICS alone) 

12 month follow-up  (ICS alone) 

AIR Trial: Σχεδιασμός μελέτης 

2 weeks 

2 weeks 



Αποτελεσματικότητα 
 Σε σχέση με την ομάδα ελέγχου οι ασθενείς μετά από 

θερμοπλαστική είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στα 
εξής: 
– Βαθμός ήπιων παροξύνσεων 

– Πρωινή και απογευματινή PEF (12 εβδ, 6 μην, 12 μην) 

– Ποσοστό των ημερών χωρίς συμπτώματα (12 εβδ, 12 μην) 

– Symptom Score (12 εβδ, 6 μην, 12 μην) 

– Ποσοστό ημερών με χρήση φαρμάκων διάσωσης (12 εβδ) 

– Χρήση φαρμάκων διάσωσης για πάνω από 7 ημέρες (12 εβδ, 12 μην) 

– AQLQ Score (12 εβδ, 6 μην, 12 μην) 

– ACQ Score (12 εβδ, 6 μην, 12 μην) 
 

 Όχι αλλαγές σε 
– FEV1 

– Βρογχική υπεραντιδραστικότητα (MCh PC20) 

 

 
Cox et al. N Eng J Med 2007; 356:1327-37 



ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ 







 Ανεπιθύμητες ενέργειες από το 
αναπνευστικό κατά τη θεραπεία 

     (0 – 6 εβδομάδες): 

– 69% ήπιες, 28% μέτριες, 3% σοβαρές 

– Πιο συχνές: δύσπνοια, συριγμός, 
βήχας, ενόχληση στο στήθος, 
νυχτερινές αφυπνίσεις 

– Η πλειοψηφία 1 μέρα από την 
επέμβαση 

– Διάρκεια ~ 7 μέρες 

 

 Όχι διαφορά στη μετά τη θεραπεία φάση 
(6 εβδομάδες – 12 μήνες) 

 



Εισαγωγές για συμπτώματα από το 

αναπνευστικό  
55 ασθενείς (161 βρογχοσκοπήσεις) 

BT group 

Εισαγωγές 

(Ασθενείς) 

Control group 

Εισαγωγές 

(Ασθενείς) 

Προηγούμενοι 12 μήνες 3 (3) 5 (3) 

Φάση θεραπείας 6 (4) 2 (2) 

Μετά θεραπεία φάση 3 (3) 3 (2) 

Cox et al. N Engl J Med 2007; 356:1327-37 

4: παρόξυνση ΒΑ 

1: ατελεκτασία 

1: πλευρίτιδα 



Research in Severe Asthma (RISA) Trial 

32 ασθενείς, τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη 

 

 Πρωτεύων στόχος: Ασφάλεια της θερμοπλαστικής 

σε ασθενείς με βαρύ άσθμα 
 

 ICS >750 mg fluticasone +LABA, OCS <30mg/d  

 FEV1>50% πρβλ. 
 

 Δευτερεύων στόχος: Επίδραση στα συμπτώματα 

   ή στη φαρμακευτική αγωγή 
 







136 ανεπιθύμητες 

ενέργειες vs. 57  
49% ήπιες vs. 49% 

41% μέτριες vs. 47% 

10% σοβαρές vs.4% 

Η πλειοψηφία 1 

μέρα από τη BT 

Διάρκεια ~ 7 

μέρες 

 



RISA Trial: Εισαγωγές για συμπτώματα 

από το αναπνευστικό  

Εισαγωγές 

(Ασθενείς) 

BT group 

(n=15) 

Control group 

(n=17) 

Περίοδος πριν την έναρξη μελέτης (12 

μήνες) 
10 (6) 5 (2) 

Φάση θεραπείας (12 εβδομάδες) 7 (4) 0 (0) 

Μετά θεραπεία φάση (40 εβδομάδες) 5 (3) 4 (1) 

5: παρόξυνση ΒΑ 

2: ατελεκτασία 



22η εβδομάδα 

(steroid stable phase) 

 

52η εβδομάδα 

(reduced steroid phase) 





300 

200 

100 

0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Today 

Feasibility: n=16 (Cox,  AJRCCM 2006) 

AIR: n=55  
(Cox,  NEJM 2007) 

Number of BT 
Treated Asthma 

Patients 

16 

278 

RISA: n=15 

86 

71 

Κλινική εμπειρία μέχρι σήμερα 

 

Pivotal Study 

AIR2: n≈192 

treated  

patients 

at 30 Sites 

 



Συμπεράσματα 

• Η θερμοπλαστική είναι ασφαλής στους ασθενείς με σοβαρό 
άσθμα  

 

• Η θερμοπλαστική σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως 
επιδείνωση των συμπτωμάτων άσθματος στην περίοδο 
αμέσως μετά τη θεραπεία 

 

• Οι ασθενείς μετά από θερμοπλαστική εμφάνισαν βελτίωση στην 
πνευμονική λειτουργία, ποιότητα ζωής και στον έλεγχο 
άσθματος, με μικρότερη χρήση θεραπείας διάσωσης 

 

• Περισσότεροι ασθενείς υπό θερμοπλαστική μπόρεσαν να 
διακόψουν εντελώς τα κορτικοστεροειδή από του στόματος 

 

• Δε γνωρίζουμε τη μακροχρόνια επίδραση στους αεραγωγούς 

 



Εκπαίδευση του ασθενή 



Ευχαριστώ πολύ 


