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 LAΜA στο άσθμα: Έχουν θέση;  

Ναι 



Μουσκαρινικοί υποδοχείς  

• 5 τύποι  (Μ1-5) 

• Η σύσπαση των λείων μυών των βρόγχων βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

των Μ1, Μ2 και Μ3 υποδοχέων 

• Μ1 → στα αυτόνομα γάγγλια  

• Μ3 → στη νευρομυϊκή σύναψη των λείων μυϊκών ινών 

• Διέγερση των Μ1, Μ3 υποδοχέων από την ακετυλχολίνη προκαλεί 

βρογχόσπασμο 

• Μ2 → στο νευράξονα του μεταγαγγλιονικού νεύρου και υπό την 

επίδραση της ακετυλχολίνης εξασκεί αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση 

στις προσυναπτικές απολήξεις του νεύρου εμποδίζοντας την 

περαιτέρω απελευθέρωση ακετυλχολίνης 



Μουσκαρινικοί υποδοχείς  



Long Acting Muscarinic Antagonists 

(LAMA) 
• Το τιοτρόπιο εκδηλώνει τη βρογχοδιασταλτική του δράση δεσμεύοντας 

τους Μ1 και Μ3 υποδοχείς, σε αντίθεση με το ιπρατρόπιο που επιδρά 

μη εκλεκτικά και στους 3 υποδοχείς 

 

 

 

 

 



Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 

SABA κατ' 

επίκληση 

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Επιλέξτε ένα Επιλέξτε ένα Προσθέστε ένα ή 

περισσότερα 

Προσθέστε ένα ή 

και τα δύο 

Επιλογές 

ρυθμιστικών 

φαρμάκων 

Χαμηλή δόση ICS Χαμηλή δόση ICS 

+ LABA 

Εάν <6 ετών: 

Μέτρια δόση ICS 

Μέτρια ή Υψηλή 

δόση ICS + LABA 

CS από το στόμα 

(ελάχιστη δόση) 

LTRA Μέτρια ή Υψηλή 

δόση ICS 

LTRA Anti-IgE 

Χαμηλή δόση ICS + 

LTRA 

Θεοφυλλίνη SR 

Χαμηλή δόση ICS + 

Θεοφυλλίνη SR 

Μείωση Αύξηση 

SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA: 

ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης 

Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline  

GINA  

Θεραπευτικά βήματα 



Αντιχολινεργικά φάρμακα στις σοβαρές 

παροξύνσεις άσθματος 



Rodrigo G, et al. Chest 2002; 1977-87. 





Συμπεράσματα μελέτης 

Σοβαρή παρόξυνση άσθματος 

 

Βρωμιούχο ιπρατρόπιο + β2-διεγέρτες: 

 

 1. Tαχύτερη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας  

 

 2. ↓ κατά 35% των εισαγωγών στο νοσοκομείο  

 

Ήπια προς μέτρια παρόξυνση άσθματος 

 

Κανένα κέρδος 

                                                      

                            Rodrigo G, et al. Chest 2002; 1977-87. 



Overall this review provides no justification for routinely introducing 

anticholinergics as part of add-on treatment for patients whose asthma 

is not well controlled on standard therapies. This does not exclude the 

possibility that there may be a sub-group of patients who derive some 

benefit and a trial of treatment in individual patients may still be 

justified. The role of long term anticholinergics such as tiotropium 

bromide has yet to be established in patients with asthma and any 

future trials might draw on the messages derived from this review. 



LAMA σε συγκεκριμένους φαινότυπους 

ασθενών με άσθμα 





Iwamoto H, et al. ERJ 2008; 31: 1379-1380. 

Θετική συσχέτιση των ουδετεροφίλων στα προκλητά 

πτύελα με ΔFEV1 



Additive role of tiotropium in severe asthmatics and Arg16Gly 

in ADRB2 as a potential marker to predict response 

 
• 130 ασθενείς με σοβαρό άσθμα και ↓ πνευμονική λειτουργία 

• Προσθήκη Τιοτροπίου 18mg X1 / 24ωρο 

• Η πνευμονική λειτουργία αξιολογήθηκε κάθε 4 εβδομάδες 

• Ανταπόκριση → Βελτίωση ≥ 15% (ή 200 ml)  του FEV1 που 

παρέμενε για 8 συνεχείς εβδομάδες 

• Στους 80/138 ασθενείς μελετήθηκαν: 

     -11 πολυμορφισμοί (SNPs) στο CHRM1-3 (coding muscarinic 

receptors one to three) και οι αλληλουχίες Arg16Gly και Gln27Glu 

στον ADRB2 (coding beta(2) adrenoreceptor) 

 

 
Park H, et al. Allergy 2009; 64: 778-83. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20HW%22%5BAuthor%5D


Additive role of tiotropium in severe asthmatics and Arg16Gly 

in ADRB2 as a potential marker to predict response 

 
 

• Το 30% των ασθενών με παρουσία Arg16Gly στον β2-αδρενεργικό 

υποδοχέα ανταποκρίθηκαν στην προσθήκη τιοτροπίου [βελτίωση 

του FEV1 ≥ 15% (ή 200ml) για 8 τουλάχιστον εβδομάδες] 

 

• Η παρουσία Arg16Gly στον β2-αδρενεργικό υποδοχέα πιθανώς 

προβλέπει την ανταπόκριση στο τιοτρόπιο 

 

 

 

Park H, et al. Allergy 2009; 64: 778-83. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Park%20HW%22%5BAuthor%5D


LAMA στο αλλεργικό άσθμα 



Th2-cell 

B-cell 

Ηωσινόφιλο 

IL-4 

IL-13 

Μαστοκύτταρο 

FceRI 

IgE 

Histamine 

Leukotrienes 

Prostaglandins 

Cytokines 

Ατοπία 

IL-5 

Δενδριτικά 

Αντιγόνο 

Φλεγμονώδης διεργασία με μεσολάβηση IgE 

Holgate ST. JACI 2003 



• Στην πρώιμη νόσο η μείωση ή η καταστολή των ειδικών 

για τα αλλεργιογόνα Th2 κυττάρων θα μείωνε τις 

συνέπειες της επαναλαμβανόμενης αλλεργικής 

φλεγμονώδους απάντησης όπως είναι η 

αναδιαμόρφωση των αεραγωγών χωρίς να προκαλεί 

γενική ανοσοκαταστολή 

 

• Μήπως σε αυτό βοηθούν πολύ οι LAMA; 



• Μοντέλο χοίρων Γουϊνέας 

• 12 εβδομαδιαίες προκλήσεις με αλλεργιογόνο οδήγησαν 

σε αύξηση της λείας μυϊκής μάζας των αεραγωγών 

• Η θεραπεία με τιοτρόπιο οδήγησε σε σημαντική 

αναστολή της αύξησης της λείας μυϊκής μάζας των 

αεραγωγών και της έκφρασης της μυοσίνης  

Gosens R, S, et al. AJRCCM 2005; 171: 1096-1102. 



Gosens R, S, et al. AJRCCM 2005; 171: 1096-1102. 



Gosens R, S, et al. AJRCCM 2005; 171: 1096-1102. 



LAMA στο αλλεργικό άσθμα για την παρεμπόδιση της 

χρόνιας βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και της 

έκπτωσης της πνευμονικής λειτουργίας; 



Effect of tiotropium bromide on airway 

inflammation and remodelling in a mouse 

model of asthma 

• Το τιοτρόπιο μπορεί να αναστείλει την παραγωγή Th2 

κυτταροκινών και την φλεγμονή των αεραγωγών και έτσι 

να μειώσει την αναδιαμόρφωση των αεραγωγών και τη 

βρογχική υπεραντιδραστικότητα  

Ohta S, et al. Clin Exp Allergy 2010; 40:1266-75.  



LAMA στο μη ελεγχόμενο άσθμα υπό 

ICS 



• 1η Υπόθεση: Σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα υπό ICS, η 

προσθήκη τιοτροπίου μπορεί να υπερέχει από το διπλασιασμό της 

δόσης του ICS 

 

• 2η Υπόθεση: Σε αυτούς τους ασθενείς η προσθήκη τιοτροπίου μπορεί 

να μην υπολείπεται από την προσθήκη LABA 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Υλικό μελέτης 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Υλικό μελέτης 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Α three-way, double-blind, triple-dummy crossover trial 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 

At the onset of the 4-

week run-in period, all 

patients were treated 

with a inhaler of 

beclomethasone 

(Qvar) at a dose of 80 

μg (2 puffs of 40 μg) 

twice daily. 

All other asthma 

medications were 

stopped. 



The predetermined primary outcome measure was 

the morning PEF 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Αποτελέσματα 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Αποτελέσματα 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Συμπεράσματα της μελέτης 

 

• Η προσθήκη τιοτροπίου στη θεραπεία ασθενών με μη 

ελεγχόμενο άσθμα που λαμβάνουν ICS, βελτιώνει τα 

συμπτώματα και την πνευμονική λειτουργία 

 

• Τα αποτελέσματα της προσθήκης του τιοτροπίου 

φαίνεται να είναι ισοδύναμα με αυτά της προσθήκης 

σαλμετερόλης 

Peters S, et al. NEJM 2010; 363: 1715-26. 



Αναμένοντας τα αποτελέσματα 2 μελετών 

    2 τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με 

εικονικό φάρμακο μελέτες 

 

    Στόχος: H αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης 

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του τιοτροπίου ως 

συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρό 

άσθμα 



            NCT00772538  

http://clinicaltrials.gov/ct2/home


            NCT00776984  

http://clinicaltrials.gov/ct2/home


Συμπεράσματα 

Αναμένουμε τα αποτελέσματα των μεγάλων μελετών στο σοβαρό άσθμα 

 

        Η θέση των LAMA πιθανώς βρίσκεται ως επιπρόσθετο όπλο στη 

θεραπεία του «δύσκολου άσθματος» 

• Αλλεργικό άσθμα (↓AHR και της αναδιαμόρφωσης των αεραγωγών) 

• Άσθμα με ουδετεροφιλικό πρότυπο στα προκλητά πτύελα 

• Μη ελεγχόμενο άσθμα υπό ICS 

• Σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα 

 

 




