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Ορισμός 

• Ευρύ φάσμα θεραπειών που περιλαμβάνει όλα τα 
συστήματα υγείας και τις πρακτικές, καθώς και τις 
σχετιζόμενες με αυτά θεωρίες και πεποιθήσεις, εκτός από 
τις θεραπείες που είναι εγγενείς στο σύστημα υγείας που 
επικρατεί σε μία συγκεκριμένη κοινωνία,  μία δεδομένη 
χρονική στιγμή. 

 

• Οι θεραπείες αυτές χρησιμοποιούνται αντί των 
συμβατικών ή παράλληλα με αυτές. 

 

• Ο αγγλικός όρος complemtary and alternative medicines 
(CAMs) έχει επικρατήσει, καθώς δεν εμπεριέχει αρνητική 
κρίση.  

Zollman C et al. BMJ 1999;319:693 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054 



Ποιες είναι; 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054 



Γιατί χρησιμοποιούνται; 

• Δυσπιστία απέναντι στη συμβατική, επιστημονική 

θεώρηση της ιατρικής 
 

• Ανεπαρκής σχέση γιατρού-ασθενή 
 

• Πεποίθηση ότι οι εναλλακτικές θεραπείες είναι 

ασφαλείς 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054 



Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται; 

• Το 20-30% των ενηλίκων 

και το 50-60% των 

παιδιών με άσθμα έχουν 

χρησιμοποιήσει 

εναλλακτικές θεραπείες για 

το άσθμα 

• Μελέτες σε Ευρώπη, 

ΗΠΑ, Αυστραλία 

• Το ποσοστό είναι 

μικρότερο όταν: 

o το μέγεθος του δείγματος είναι >500 

o το δείγμα επιλέγεται τυχαία 

o η ποιότητα της μελέτης είναι καλύτερη 

Slader CA et al. Respirology 2006;11:373 



Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται; 

• Σε μελέτη 48 παιδιών με άσθμα όταν οι γονείς ρωτήθηκαν 

για τις προηγούμενες και τις τρέχουσες θεραπείες κανένας 
δεν ανέφερε τη χρήση εναλλακτικών θεραπειών 

• Όταν ρωτήθηκαν συγκεκριμένα, το 81% είχαν 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικές θεραπείες τουλάχιστον μία 

φορά. Mazur LJ et al. Tex med 2001;97:64 

• Σε μελέτη με 67 ενήλικες στοιχεία για χρήση 

εναλλακτικών θεραπειών δεν υπήρχαν σε κανένα φάκελο, 

ενώ, όταν οι ασθενείς ρωτήθηκαν, το 42% ανέφερε τη 

χρήση τους.  Rivera JO et al. Ann Pharmacother 2004;38:220 



Από ποιους χρησιμοποιούνται; 

• 2027 παιδιά με άσθμα 

• Το 13% χρησιμοποιούσαν 

CAMs 

• Οι συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες CAMs 

ήταν βιταμίνες, 

ομοιοπαθητική και 

βελονισμός 

• Η συχνότητα χρήσης 

παρέμεινε σταθερή στο 

διάστημα 1999-2007 

Torres-Llenza V et al. Can Respir J 2010;17:183. 



Εναλλακτικές θεραπείες για Βρογχικό 
άσθμα: Υπάρχουν ? 

• Πάνω στο θέμα αυτό υπάρχει ένας εντυπωσιακά 

μεγάλος αριθμός μικρών και ετερογενών μελετών 

με σημαντικά μεθοδολογικά σφάλματα 

• Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε κινέζικα 

περιοδικά και είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν 

σε μέτα-αναλύσεις 

• Αξιοπερίεργα μικρός είναι και ο αριθμός των 

αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών, λόγω των 

CAMs 
Gyorik SA et al. Curr Opin Pulm Med 2004;10:37 



Εναλλακτικές θεραπείες για Βρογχικό 
άσθμα: Υπάρχουν ? 

Ο ρόλος των CAMs στη θεραπεία του άσθματος είναι 
περιορισμένος, καθώς η αποτελεσματικότητά τους 
δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς. Αν και ο 
ψυχοθεραπευτικός ρόλος του θεραπευτή αποτελεί 
μέρος του placebo effect σε όλες τις θεραπείες, αυτή 
η συνιστώσα θεωρείται ενσωματωμένη στη λεγόμενη 
ολιστική προσέγγιση που προτείνεται από τις CAMs 
και αποτρέπει τη διενέργεια RCTs. 

GINA 2011  



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).  



Βελονισμός 

• Ευνοϊκές επιδράσεις 
του βελονισμού είναι 
πιθανότερο να 
προκύψουν σε 
χαμηλής ποιότητας 
μελέτες 

• Ωστόσο υπάρχουν 
κάποιες μελέτες με 
καλό σχεδιασμό, από 
τις οποίες δεν 
προκύπτουν θετικά 
αποτελέσματα για το 
βελονισμό στο 
άσθμα. 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054. 

Gyorik SA et al. Curr Opin Pulm Med 2004;10:37.  





Υπάρχει βιολογική ερμηνεία της 

επίδρασης του βελονισμού; 

• Μελετήθηκε η γονιδιακή έκφραση σε 4 
ομάδες αρουραίων μετά από έκθεση σε 
βρογχοσυσπαστικό παράγοντα ή φ.ο. 

 

 

 

 
 

• Σε επτά γονίδια η έκφραση ήταν >5x και 
σε 4 ήταν <0,2x 

• Tο προφίλ της γονιδιακής έκφρασης στην 
πρώιμη απάντηση των αεραγωγών σε 
βρογχοσυσπαστικό ερέθισμα μπορεί να 
τροποποιηθεί με βελονισμό στο επίπεδο 
της μεταγραφής 

• Τα εμπλεκόμενα γονίδια σχετίζονται με 
την ανοσιακή απάντηση. 

o Υγιή πειραματόζωα 

o Πειραματόζωα με άσθμα 

o Πειραματόζωα με άσθμα –βελονισμός 

o Υγιή πειραματόζωα –βελονισμός 

Yin LM et al. J Biomed Science 2009;16:46 



Θεραπείες με βότανα 

• Πολλά 
χρησιμοποιούμενα 
φάρμακα έχουν 
φυτική προέλευση. 
Μεγάλος αριθμός 
φυτικών 
σκευασμάτων έχει 
μελετηθεί ως προς 
την επίδρασή τους 
στο άσθμα 

• Κάποια 
σκευάσματα ίσως 
έχουν θετικά 
αποτελέσματα. 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054. 





Υπάρχει βιολογική ερμηνεία της 

επίδρασης των βοτάνων; 

• Σε ευαισθητοποιημένους 
αρουραίους εφαρμόστηκε 
βελονισμός με βότανα (herbal 
acupuncture), απλοί νυγμοί ή 
τίποτα 

• Ο βελονισμός ε;ίχε ως 
αποτέλεσμα την ελάττωση των 
κυττάρων της φλεγμονής στον 
πνευμονικό ιστό και το BALF, 
των επιπέδων της IgE και των 
κυτταροκινών τύπου Th-2 στον 
ορό και το BALF και της 
έκφρασης των κυτταροκινών τύπου 
Th-2 στον πνευμονικό ιστό 

• Ο βελονισμός μπορεί να έχει 
αντιφλεγμονώδη και 
ανοσοτροποποιητική επίδραση 
στο άσθμα μέσω της 
αποκατάστασης της ισορροπίας 
Th-1/Th-2 ανοσιακής απάντησης 
και του περιορισμού της 
εωσινοφιλικής φλεγμονής των 
αεραγωγών. 

Ελάττωση εωσινοφίλων στον πνευμονικό ιστό και το BALF 

(βελονισμός vs controls) 
Yim Y et al. Evid Based Complement  

Alternat Med 2010;7:79-86. 



Ομοιοπαθητική 

• Βασίζεται στην αρχή της ομοιότητας: ένας ασθενής με 
συγκεκριμένα συμπτώματα αντιμετωπίζεται με σκευάσματα που 
προκαλούν τα ίδια συμπτώματα σε υγιή άτομα 

• Σύμφωνα με την ομοιοπαθητική η θεραπεία των ασθενειών 
μέσω της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων τους, όπως γίνεται 
μερικές φορές στη συμβατική ιατρική, δεν είναι αποτελεσματική 
γιατί κάθε ασθένεια προέρχεται από κάποια λανθάνουσα 
υποβόσκουσα, χρόνια τάση. Συνεπώς το «μίασμα» παραμένει 
και μπορεί να διορθωθεί μόνο με την απομάκρυνση της 
διαταραχής της ζωτικής δύναμης.  

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



Ομοιοπαθητική 

• Υπάρχουν αρκετές 
μελέτες σχετικά καλής 
ποιότητας, σύμφωνα 
με τις οποίες η 
ομοιοπαθητική δεν 
έχει ευνοϊκά 
αποτελέσματα στο 
άσθμα 

• Τα ομοιοπαθητικά 
φάρμακα βρίσκονται 
σε τόσο μεγάλη 
αραίωση που συνήθως 
δεν προκαλούν 
ανεπιθύμητες 
ενέργειες. 

Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054. 

Gyorik SA et al. Curr Opin Pulm Med 2004;10:37.  





Άλλες θεραπείες 

Αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama, butyeko, relaxation) 

• Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν από τις 
υπάρχουσες μελέτες, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί τάσεις 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της χρήσης SABA 

 

Διατροφή (βιταμίνη Α και C, αντιοξειδωτικές ουσίες, έλαια) 

• Λίγες μελέτες, ίσως κάποιες ουσίες να έχουν ευνοϊκή 
επίδραση 

 

Σπηλαιοθεραπεία και manual therapy 

• Ελάχιστα δεδομένα 

 
Passalacqua G et al. J Allergy Clin Immunol 2006;117:1054. 

Gyorik SA et al. Curr Opin Pulm Med 2004;10:37.  



Ανεπιθύμητες ενέργειες 

• Τοξικά επίπεδα βαρέων μετάλλων έχουν ανιχνευθεί σε 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην Ayurveda  

• Η χρήση βοτάνων έχει σχετισθεί με αύξηση του κινδύνου 

νοσηλείας (x3), που αποδίδεται στην καθυστερημένη 

χρήση του συμβατικού ανακουφιστικού φαρμάκου 

 

• Για το βελονισμό, ο πιο συχνός τραυματισμός είναι ο 

πνευμοθώρακας και η πιο συχνή λοίμωξη η ηπατίτιδα. 

Έχουν αναφερθεί θάνατοι λόγω αμφοτερόπλευρου 

πνευμοθώρακα, ενδοκαρδίτιδας και παρόξυνσης άσθματος 

κατά τη διάρκεια του βελονισμού.  

Blanc PD et al. J Allergy Clin Immunol 1997;100:789. 

Gyorik SA et al. Curr Opin Pulm Med 2004;10:37.  



• 46 pts με σταθερό ήπιο και 
μέτριο άσθμα (FEV1 67%) 
έλαβαν: 

 

 

 

 

• Ενώ η επίδραση του β2-
διεγέρτη στην αναπνευστική 
λειτουργία υπερείχε σαφώς, οι 
ασθενείς δε μπορούσαν να 
αντιληφθούν τη διαφορά αυτή. 

 

o SABA 

o εισπνοές placebo 

o sham acupuncture 

o no intervention 

Wechsler ME et al. N Engl J Med 2011;365:119. 



• 601pts με κακό 

έλεγχο του άσθματος 

• FEV1 87% 

• Βελτίωση PFTs σε 

όσους πήραν 

montelukast, 

ανεξάρτητα από την 

παρουσίαση 

• Η αισιόδοξη παρουσίαση ενίσχυσε την επίδραση του 
placebo, αλλά όχι του montelukast 

• Οι ασθενείς στην ομάδα του neutral placebo είχαν 
καλύτερη έκβαση στο ACQ vs usual care group. 

 
Wise RA et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:436. 



Η σημασία του placebo 

• Από τις πρώτες RCTs διαπιστώθηκε ότι τα άτομα της 

ομάδας ελέγχουν εμφάνιζαν βελτίωση 

• Όταν το placebo χρησιμοποιείται στην ομάδα ελέγχου σε 

RCTs η επίδρασή του είναι συνήθως μικρή και 

περιορίζεται σε υποκειμενικές παραμέτρους, σε σχέση με 

μελέτες σχεδιασμένες να εκτιμήσουν αυτήν την επίδραση  

• Η παρατηρούμενη αυτή βελτίωση μπορεί να οφείλεται σε 

πολλούς παράγοντες: o Φυσική πορεία της νόσου 

o Διακυμάνσεις συμπτωμάτων 

o Regression to the mean 

o Υποκειμενική αναφορά συμπτωμάτων 

o Παράλληλες θεραπείες 

o Ψυχολογικοί παράγοντες 
Finniss DG et al. Lancet 2010;375:686-95 



Η σημασία του placebo- μηχανισμοί 

Ψυχολογικοί μηχανισμοί 

• Προσδοκία του ασθενή για την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 

• Conditioning (η επίδραση του 
placebo είναι μεγαλύτερη μετά από 
μία περίοδο προσαρμογής) 

Βιολογικοί μηχανισμοί 

• Η επίδραση του placebo στην 
αναλγησία μπορεί να αναστραφεί με 
ναλοξόνη – πιθανή συμμετοχή 
ενδογενών οπιοειδών ή με 
χολοκυστοκινίνη 

• Απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών 

Finniss DG et al. Lancet 2010;375:686-95 





• 50 pts 18-55 ετών (μ.ο. 29,7) (F 56.4%), με ήπιο διαλείπον ή 
επίμονο άσθμα 

• FEV1≥80%, χωρίς χρήση ICs για 4w 



• Η PC20 ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη μετά τη χορήγηση 
του placebo σε σχέση με τη 
βασική τιμή, p=0,001 

• Η PC20 ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη μετά τη χορήγηση 
της σαλμετερόλης σε σχέση με 
το placebo, p=0,001 

• Η βελτίωση με το placebo ήταν 
το 29% της βελτίωσης με τη 
σαλμετερόλη 

• Δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφορά στην PC20 και στις δύο 
ομάδες (placebo και 
σαλμετερόλη) ανάλογα με τη 
στάση του γιατρού 

 
Η βελτίωση που παρατηρήθηκε με το placebo αφορά αντικειμενική παράμετρο 
και δεν μπορεί να αποδοθεί στη στάση του γιατρού.  



Συμπεράσματα 

• Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με άσθμα 

χρησιμοποιεί εναλλακτικές θεραπείες 

• Η χρήση εναλλακτικών θεραπειών για το 

βρογχικό άσθμα δεν υποστηρίζεται από καλά 

σχεδιασμένες μελέτες 

• Η υποκειμενική βελτίωση που παρατηρείται 

μερικές φορές με τη χρήση τους θα μπορούσε 

ίσως να εξηγηθεί από τη δράση τους ως placebo. 

 



Ευχαριστώ 


