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Δομή 

 Φυσιολογία λείων μυϊκών ινών των αεραγωγών 

 

 Ρόλος τους στην παθοφυσιολογία του άσθματος 

Αναδιαμόρφωση 

Φλεγμονή  

Ικανότητα σύσπασης 

  

 Θεραπευτικές προοπτικές 

 

 Συμπεράσματα 

 



Ανατομία 

 

 Ο αεραγωγός μέχρι το ύψος των 

αναπνευστικών βρογχιολίων 

καλύπτεται από λείες μυϊκές ίνες 

 

  Σύσπαση μετά από κατάλληλο 

ερέθισμα 

 

  Κύριος παθογενετικός 

μηχανισμός στην κρίση άσθματος 



Ερέθισμα 



Λείες μυϊκές ίνες αεραγωγών 
Airway smooth muscle (ASM) 

 

 Σχηματίζονται από τα αρχέγονα μεσεγχυματικά 
κύτταρα του πνεύμονα με διαφοροποίηση  

 Σημαντικός ο ρόλος τους στη διαμόρφωση 
βρογχικού δένδρου (κατά την εμβρυογένεση) 

 

 Ρόλος τους στον υγιή ενήλικα: άγνωστος  

 Συμμετοχή στην κάθαρση της βλέννης ?? 

 Υπολειμματικό όργανο ??    



Διχογνωμία για το ρόλο των λείων μυϊκών ινών 



Relaxed - theophylline Contracted-acetylcholine 







• ΑΣΘΜΑ: Αυξημένη μάζα λείων μυϊκών 
ινών λόγω υπερτροφίας και υπερπλασίας 

 

 

• ΧΑΠ: Αυξημένος αριθμός λείων μυϊκών 
ινών στους μικρούς αεραγωγούς 

Chung KF. Proc Am Thor Soc 2005 

Opazo Saez AM et al. AJRCCM 2000  

 

 

 

• ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΛΕΙΟΜΥΟΜΑΤΩΣΗ: 
εμφάνιση οζόμορφων σχηματισμών που 
αποτελούνται από λείες μυϊκές ίνες 
(χιμαιρικά εμβρυομητρικά κύτταρα) 

Krymskaya VP. Proc Am Thor Soc 2008 

Goncharova EA et al. Am J Respir Cell Mol Biol 2006 

 

 

Λείες μυϊκές ίνες αεραγωγών 
Airway smooth muscle (ASM) 



Βρογχόσπασμος 

Βρογχόσπασμος + Φλεγμονή 

Βρογχόσπασμος + Φλεγμονή + Remodelling 

1970 

1980 

1990 

Ανάπτυξη θεωρίας του μηχανισμού του 
άσθματος 





Λείες μυϊκές ίνες αεραγωγών 
Airway smooth muscle (ASM) 

 

• Αναδιαμόρφωση 

  (Πολλαπλασιασμός + υπερτροφία) 

 

• Φλεγμονή 

 

• Αυξημένη συσταλτικότητα 

 

 

 

 



Αναδιαμόρφωση αεραγωγών  



Αναδιαμόρφωση 
αεραγωγών 

Lazaar and Panettieri, Am J Med, 2003 



Λείες μυϊκές ίνες στο άσθμα 

Jeffery  P, Am J Respir Crit Care Med 2001 





Woodruff   P, Am J Respir Crit Care Med 2004 

Λείες μυϊκές ίνες στο άσθμα 



Πολλαπλασιασμός λείων μυϊκών ινών 
στο άσθμα 

Johnson  P, Am J Respir Crit Care Med 2001 



Αεραγωγοί στο άσθμα 

Αυξητικοί παράγοντες και κυταροκίνες ελέγχουν τον 
πολλαπλασιασμό ASM κυττάρων στους αεραγωγούς των 
ασθματικών 

 

 

In vitro: BAL ασθματικών αυξάνει τον πολλαπλασιασμό 
φυσιολογικών ASM κυττάρων (επιπλέον αύξηση με 
αλλεργιογόνα) 

Grunstein MM et al. J Allergy Clin Immunol 2005 

Hakonarson H et al. J Clin Invest 1999 

 
 

Αυτό μπορεί να ευθύνεται για την in vivo αυξημένη 
μάζα ASM κυττάρων στους ασθματικούς 

Woodruff PG et al. AJRCCM 2004 

 



Διαφορές στα κύτταρα ASM 
ασθματικών - υγιών 

Στο άσθμα:  

• Αυξημένη παραγωγή Connective Tissue Growth 
Factor (CTGF) σε απάντηση στον TGF-β 

                                                    Burgess JK et al. AJCCM 2003 

• Ελαττωμένη παραγωγή PGE2  

                          Champers LS et al. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2003 

   αλλά αυξημένη ευαισθησία, λόγω αυξημένου αριθμού 
υποδοχέων (ελάττωση ικανότητας χάλασης, ελάττωση 
ουδού σύσπασης) 

                                        Burgess JK et al. J Allergy Clin Immunol 2004 

• Αυξημένη απελευθέρωση IL-6 σε διέγερση με OX40 
(ενεργοποιημένα Τ κύτταρα) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Burgess JK et al. J Allergy Clin Immunol 2004 

 



Ρόλος του C/EBPα 
Ρυθμιστής του πολλαπλασιασμού ASM κυττάρων και 

της φλεγμονής 

 
• Μεταγραφικός παράγοντας  CCAAT/enhancer binding 

protein - α 

 

• Εκφράζεται στα λεία μυϊκά κύτταρα και στους ινοβλάστες 
(ελάττωση στο άσθμα) 

 

• Στους ασθματικούς απουσιάζει το ισομερές που αναστέλλει 
τον πολλαπλασιασμό των ASM κυττάρων  

 

• Τα στεροειδή δεν μπορούν να καταστείλουν τον 
πολλαπλασιασμό των ASM κυττάρων στους ασθενείς με 
άσθμα 

 

Roth M et al. N Engl J Med 2004 



Ρόλος του C/EBPα 
 





• Ανταγωνίζεται τη δράση του NF-κΒ 

• Τα κύτταρα ASM παράγουν τις κυτταροκίνες  

    IL-1,-2,-5,-6,-11 -12 και thymus and activation regulated 
chemokine (TARC) 

Kahan BD. N Eng J Med 1989 

Sano T et al. Eur Respir J 1995 

Faffe DS et al. Am J Physiol lung Cell Mol Physiol 2003 

• Η έκφραση αυτών εξαρτάται από τη σύνδεση του NF-κΒ και του 
C/EBPα στους υποδοχείς 

Borger P et al. J Allergy Clin Immunol 2002 

Sekiya T. Immunogenetics 2003 

 

• Τα κύτταρα ASM μπορεί από μόνα τους να ενεργοποιούν και να 
συντηρούν την Th-2 φλεγμονώδη απάντηση στους αεραγωγούς 
με έκκριση φλεγμονωδών μεσολαβητών και μετανάστευση 
φλεγμονωδών κυττάρων  

 

Ρόλος του C/EBPα 
Ρυθμιστής του πολλαπλασιασμού ASM κυττάρων και 

της φλεγμονής 

 





Συσταλτικότητα των ASM κυττάρων  

• Αυξημένη ταχύτητα και ικανότητα σύσπασης των 
ASM κυττάρων στο άσθμα – Δράση του C/EBPα 
μέσω της myosin light-chain kinase (MLCK) 
 

• Διαφορά in vivo με in vitro συσταλτικότητα  

 

• Η αυξημένη μάζα των κυττάρων ASM μπορεί να 
περιορίζει τη ικανότητα σύσπασης τους 

 

• Το φαινόμενο της προσαρμογής του μεγέθους 
πρέπει να επανεκτιμηθεί με περαιτέρω μελέτες 

 

 



Ρόλος του C/EBPα 
 





Θεραπεία 

Στεροειδή 
Αναστέλλουν τη φλεγμονή αλλά όχι τον πολλαπλασιασμό των ASM κυττάρων 





Μελλοντικές Θεραπείες 



Θεραπεία 
Θερμοπλαστική βρόγχων 

 

 Εφαρμογή ελεγχόμενης 
θερμότητας από πηγή 
ραδιοσυχνοτήτων στο 
τοίχωμα των αεραγωγών 

 

 Στόχος: η ελάττωση των 
λείων μυϊκών ινών σε 
ασθενείς με σοβαρό άσθμα 

 



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 

Θεραπεία 
Θερμοπλαστική βρόγχων 



Σοβαρό άσθμα 



Αλλαγή 0.19 (0.5), όχι δευτερεύοντα 

Ιστολογικές μεταβολές στον αεραγωγό ? 



Στα χαρακτηριστικά των στατινών ανήκουν μία σειρά δράσεων: 

 

1. Βελτιώνουν τη λειτουργία του ενδοθηλιακού φραγμού 

2. Περιορίζει τη μετανάστευση φλεγμονωδών κυττάρων 

3. Εμποδίζουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων 

4. Εμποδίζουν τη σύσπαση των λείων μυϊκών ινών και τη 
μετανάστευση τους 

 

Οι δράσεις επιτυγχάνονται μέσω απενεργοποίησης της ROCK 
(Rho-activated kinase), ελάττωσης του οξειδωτικού stress, 
ελαττωμένου πολλαπλασιασμού των κυττάρων και αυξημένης 
απόπτωσης 

 

Rolfe BE et al. Atherosclerosis 2005   

 

  

Θεραπεία 
Στατίνες 



 

Simvastatin vs. placebo (16 pts/4 weeks)- ελάττωση στο 
εκπνεόμενο NO 

Menzies D et al. J Allergy Clin Immunol 2007 

 

Atorvastatin vs. placebo (54 pts/8 weeks)- Ελάττωση στο 
λευκοτριένιο Β4 και στον απόλυτο αριθμό μακροφάγων των 
πτυέλων 

Hothersall E et al. Thorax 2008 

 

Μελέτη σε 6500 ασθενείς με άσθμα: 
Ελάττωση κινδύνου για εισαγωγές ή επισκέψεις στα επείγοντα σε 
ενήλικες ασθματικούς υπό λήψη κορτικοστεροειδών 

Stanek E et al. J Allergy Clin Immunol 2009 (abstract) 

Θεραπεία 
Στατίνες 

Simvastatin - πειραματικό μοντέλο 







Αντί συμπεράσματος… 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας  


