
Έχουν θέση τα LAMA στη 

θεραπεία του άσθματος ;  

   OXI 

Κωνσταντίνος Πορπόδης 

Πνευμονολόγος  



Ιστορική Αναδρομή 

Εισαγωγή στη 

Δυτική ιατρική στις 

αρχές του 18ου αιώνα 

 

Φάρμακα πρώτης 

γραμμής για 

αντιμετώπιση 

άσθματος και ΧΑΠ 

μέχρι το 1920 

Gandevia B. Historical review of the use of parasympatholytic agents in the treatment of respiratory disorders. Postgrad 
Med J 1975; 51(suppl):13–20 



Αντιασθματικά 

φάρμακα 

Holgate et al. Eur Respir J. 2007;29:793-803  
 

Δεκαετία Διαθέσιμα φάρμακα 

1930s Theophylline 

1950s Anti-cholinergics 

1960s Short-acting ß2-agonists 

1960s Inhaled and oral corticosteroids 

1970s (Cytotoxics and immunosuppressants)# 

1980s Long-acting ß2 agonists 

1990s Leukotriene receptor antagonists 

2000s Anti-human IgE mAb 



Αντιχολινεργικά στο άσθμα:            

Η αμφισβήτηση; 

 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. 

Cohrane Database Syst Rev 2004CD003269 



A respiratory therapist-directed protocol for managing 

inpatients with asthma and COPD incorporating a long-

acting bronchodilator.  

Review 

 Σε 9 μεγάλες μελέτες που μελέτησαν τον 
συνδυασμό αντιχολινεργικών με SABA  σε 
σύγκριση με μονοθεραπεία με SABA: 

 

 Καμμία διαφορά στα συμπτώματα  

 

 Καμμία διαφορά στη πνευμονική λειτουργία 

 

 Καμμία διαφορά στις παροξύνσεις 

Colice GL. J Asthma 2005; review42(1):29–34 



Use of inhaled anticholinergic agents in 

obstructive airway disease. 

REVIEW 

 Παρόλο που τα αντιχολινεργικά 

χρησιμοποιούνται συχνά στη θεραπεία του 

άσθματος τα στοιχεία που υποδεικνύουν τη 

χρησιμοποίηση τους παραμένουν 

περιορισμένα και όχι σαφώς καθορισμένα. 

Restreppo et al.. Respir. care 2007 Jul;52(7):833-51. 

 



 Τα υπάρχοντα στοιχεία είναι λίγα και όχι 

καλά αποσαφοποιημένα και δεν 

υποδεικνύουν τη προσθήκη των 

αντιχολινεργικών σαν ρουτίνα σε μη 

ελεγχόμενους ασθενείς με άσθμα 

 

  Η αύξηση του κόστους της θεραπείας 

επηρεάζει τη συμμόρφωση 



Θεραπεία για να επίτευξη 

ελέγχου 



Αλγόριθμος για τη θεραπεία του άσθματος 

BTS/SIGN British Guideline on the Management 

of Asthma, May 2008 



Intermittent

Asthma

Persistent Asthma: Daily Medication

Consult with asthma specialist if step 4 care or higher is required.

Consider consultation at step 3.

Step 1

Preferred:

SABA PRN

Step 2
Preferred:

Low-dose ICS

Alternative:

Cromolyn, LTRA,
Nedocromil, or 
Theophylline

Step 3
Preferred:

Low-dose
ICS + LABA

OR

Medium-dose ICS

Alternative:

Low-dose ICS + 
either LTRA, 
Theophylline, or 
Zileuton

Step 5

Preferred:

High-dose 

ICS + LABA

AND

Consider 

Omalizumabfor  

patients who have 

allergies

Step 6

Preferred:

High-dose

ICS + LABA + oral 

corticosteroid

AND

Consider 

Omalizumabfor 

patients who have 

allergies

Step up if 

needed

(first, check 

adherence, 

environmental 

control, and 

comorbid

conditions)

Step down if 

possible

(and asthma is 

well controlled 

at least

3 months)

Step 4

Preferred:

Medium-dose ICS 

+ LABA

Alternative:

Medium-dose ICS 

+ either LTRA, 

Theophylline, or  

Zileuton

Assess 

control

Quick-Relief Medication for All Patients

• SABA as needed for symptoms. Intensity of treatment depends on severity of symptoms: up to 3 treatments at 20-minute intervals 

as needed.  Short course of oral systemic corticosteroids may beneeded.  

• Use of SABA >2 days a week for symptom relief (not prevention ofEIB) generally indicates inadequate control and the need to step 

up treatment.

Each step: Patient education, environmental control, and management of comorbidities.

Steps 24: Consider subcutaneous allergen immunotherapy for patients who have allergic asthma (see notes).

2007 NIH Asthma Guidelines 





Wikipedia : Τιοτρόπιο 

  Δεν προλαμβάνει και δεν θεραπεύει την παρόξυνση 
άσθματος 

 

  Επειδή δεν βελτιώνει τα ασθματικά συμπτώματα, όταν 
χρησιμοποιείται από μόνο του  οι ασθενείς 
χρησιμοποιούν πιο συχνά SABA 

 

 Η βρογχοδιασταλτική του δράση αρχίζει > 1 ώρα 

 

 Ιt plays a minor role in asthma treatment.  



 Kerstjens HA,  J Allergy Clin Immunol. 2011 Aug;128(2):308-14. Epub 
2011 Jun 2.Tiotropium improves lung function in patients with severe 
uncontrolled asthma: a randomized controlled trial 

 

 Windt R Med Monatsschr Pharm.2011 Apr;34(4):130-7.[Anticholinergic 
drugs in the therapy of obstructive airway diseases]. 

 

 Eur J Pharmacol.2006 Mar 8;533(1-3):36-9. Epub 2006 Feb 
20.Anticholinergic agents in asthma and COPD. 

 

 Kanazawa Curr Opin Pulm Med.2006 Jan;12(1):60-7.Anticholinergic 
agents in asthma: chronic bronchodilator therapy, relief of acute 
severe asthma, reduction of chronic viral inflammation and prevention 
of airway remodeling. 

 

 Peters S, et al,  N Engl J Med 2010;  363: 1715 Tiotropium as Step-up 
Treatment in Asthma 

  

 Antoniou. Expert Opin Pharmacother. 2011 Feb;12(3):489-91. Epub 
2011 Jan 13 

 

Εργασίες για τιοτρόπιο στο άσθμα 



Εργασίες για τιοτρόπιο στο άσθμα 

 Colice GL. Am J Μ 2011 Apr;17 Suppl 3:S82-9. 

 

 David J. Amrol Journal Watch General Medicine June 14, 2011 

 

 Cochrane Database Syst Rev.2004;(3):CD003269.Anticholinergic agents 
for chronic asthma in adults. 
 

 Park HW,et al. Additive role of tiotropium in severe asthmatics and 
Arg16Gly in ADRB2 as a potential marker to predict response. Allergy 
2009; 64: 778–783. 

 

 Jonas DE Portland (OR): Oregon Health & Science University; 2011 

Apr. 

 

 Bateman et. Al. ERJ 2011. Bronchodilator therapy for asthma 

 

 



Τι προσπαθούμε να πετύχουμε 

για τους ασθενείς μας;  

Eλαχιστοποίηση των συμπτωμάτων 

Eλαχιστοποίηση των παροξυσμών 

Καμία επείγουσα επίσκεψη σε νοσοκομείο 

Eλαχιστοποίηση της χρήσης ανακουφιστικού φαρμάκου 

Καθόλου περιορισμοί στις δραστηριότητες -άσκηση 

Eλαχιστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών 

GINA 2006 

GINA: “Ο στόχος της θεραπείας στο άσθμα θα 

πρέπει να είναι ο έλεγχος της νόσου”  



A proof of concept study to evaluate stepping down 

the dose of fluticasone in combination with 

salmeterol and tiotropium in severe 

persistent asthma. 

 

  Η προσθήκη Τιοτροπίου και Σαλμετερόλης στα 

ICS βελτίωσαν τον FEV1 αλλά 

 Καμμία διαφορά στα συμπτώματα και στη 

ποιότητα ζωής  

 Ο RV και η TLC δεν επηρεάστηκαν καθόλου 

Fardon et al. Resp Med 2007 Jun;101(6):1218-28. Epub 2006 Dec 18 





 Καμία διαφορά στη ποιότητα ζωής 



Τιοτρόπιο σε φαινότυπους άσθματος 

 17 ασθενείς με μη 

ελεγχόμενο άσθμα 

 

 ICS σε δόσεις 

ισοδύναμες με 800-

1600 mcg 

βουδεσονίδης. 

Iwamoto H, Yokoyama A, Shiota N et al. Tiotropium bromide is effective for severe asthma with noneosinophilic phenotype.  
Eur Respir J 2008;31:1379-1380. 
 



Iwamoto H, Yokoyama A, Shiota N et al. Tiotropium bromide is effective for severe asthma with noneosinophilic phenotype.  

Eur Respir J 2008;31:1379-1380. 

•Σημαντική βελτίωση του FEV1 

 

•Σημαντική συσχέτιση του ΔFEV1 με τον κυτταρικό πληθυσμό στα 

προκλητά πτύελα 

Οι ασθματικοί με μη εωσινοφιλικό προφίλ στα πτύελα 

απαντούν καλύτερα στη θεραπεία με Τιοτρόπιο 



 Ασθενείς με ΧΑΠ και συνύπαρξη 
άσθματος απαντούν καλά στα 
αντιχολινεργικά 

 

 Αλλά 

 

 Παρόλο που η διάγνωση της ΧΑΠ ήταν 
εύκολη βάση του FEV1/FVC, η διάγνωση 
του άσθματος ήταν επισφαλής 





NEJM 2010;363:1715-1726 



Tiotropium as Step-up Treatment in Asthma 
TALC  Study  Demographics  (n = 210) 

Mild- moderate, reversibility and FEV1 >40% pred. 

Less than 10 pack-years and non-smoking 

Peters S, et al,  N Engl J Med 2010;  363: 1715 

Demographic feature Value 

Male sex (%) 33% 

Atopy (one or more SPT +ve) 87% 

Age (years) 42.2 

FEV1 (pre-bronchodilator) (L) 2.31 

FEV1 (post-b.d.)(L) 2.62 

FEV1 (Pre-b.d.) % predicted 71.5 

FEV1 reversibility (albuterol) 14.9 

FEV1 reversibility (ipratropium) 12.4 

Asthma control days (%) 21.2 

ACQ (Total score) 1.64 



 
Tiotropium Bromide Step-Up Therapy for Adults 

with Uncontrolled Asthma 

  

Stephen P. Peters, N Engl J Med 

Volume 363(18):1715-1726 

October 28, 2010 

Peters SP, N Engl J Med 2010;363:1715-26 



Τι προσπαθούμε να πετύχουμε 

για τους ασθενείς μας;  

Eλαχιστοποίηση των συμπτωμάτων 

Eλαχιστοποίηση των παροξυσμών 

Καμία επείγουσα επίσκεψη σε νοσοκομείο 

Eλαχιστοποίηση της χρήσης ανακουφιστικού φαρμάκου 

Καθόλου περιορισμοί στις δραστηριότητες -άσκηση 

Eλαχιστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών 

GINA 2006 

GINA: “Ο στόχος της θεραπείας στο άσθμα θα 

πρέπει να είναι ο έλεγχος της νόσου”  



Συμπεράσματα 

 Η προσθήκη Τιοτροπίου ήταν noniferior από τη 

προσθήκη Σαλμετερόλης  

 

 Δεν υπήρχε διαφορά στις παροξύνσεις:  

tiotropium=9; doubling ICS=16; salmeterol=5 

 

 Δεν υπήρχε διαφορά στις ημέρες χωρίς άσθμα 

 

 Not ready for clinical use, but stay tuned 

NEJM 2010;363:1715-1726 



 Τυχαιοπηημένη διπλή τυφλή μελέτη 8-εβδομάδων σε 
ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα υπό θεραπεία με ICS 
και β2 σε 100 ασθενείς 

 

 Σύγκριση tiotropium 5μg, 10μg και placebo 

 

 Βελτίωση του FEV₁ και της PEF σε σχέση με το placebo 

 

 Καμμία διαφορά στα συμπτώματα και στο Asthma health 
status  



Σχόλιο του καθηγητή  David J. Amrol (Director of the Division 

of Allergy and Immunology at the University of South 

Carolina School of Medicine in Columbia) για τη μελέτη Huib 

et al.  J Allergy Clin Immunol 2011 May 31 

 

  

 

 Η μελέτη ήταν πολύ μικρή και 
σύντομη για να αποδείξει εάν η 
προσθήκη του τιοτροπίου μπορεί να 
βελτιώσει τα συμπτώματα άσθματος 
και τις παροξύνσεις τα οποία κατά τη 
γνώμη του έπρεπε να αποτελούν τα 
πιο κύρια τελικά σημεία της μελέτης 

. 

Published in Journal Watch General Medicine June 14, 2011 



 Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, σύγκριση με 
placebo 

 Βελτίωση και των δύο σε σχέση με το placebo 

 Καμία διαφορά μεταξύ τους 



 Δεν φάνηκε διαφορά στα δευτερεύοντα σημεία και 

κυρίως στη ποιότητα ζωής 





Tiotropium in the treatment of asthma. 

review 

 Η προσθήκη τιοτροπίου σε ICS είναι 

συγκρίσιμη με τη προσθήκη Σαλμετερόλης 

 

 Δεν καταφέρνει να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής 

 

 Δεν προλαμβάνει τις παροξύνσεις 

Antoniou. Expert Opin Pharmacother. 2011 Feb;12(3):489-91. Epub 2011 Jan 13. 

 



Emerging therapeutic options 

for asthma. 

review 

 Agents such as tiotropium hold promise in 

the treatment of asthma 

Colice GL. Am J Μ 2011 Apr;17 Suppl 3:S82-9. 

 



Drug Class Review: Controller 

Medications for Asthma: Final Update 

1 Report  

   

 Καμμία αναφορά στα LAMA 

Jonas DE Portland (OR): Oregon Health & Science University; 2011 Apr. 



 Το ερώτημα είναι εάν η βελτίωση της 

αναπνευστικής λειτουργίας με το 

τιοτρόπιο οδηγεί σε βελτίωση και άλλων 

συνιστωσών του ελέγχου του άσθματος: 

συμπτώματα, κατάσταση της 

υγείας, σταθερότητα της νόσου και 

παροξύνσεις.  
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Έρευνα, Θέσεις ομοφωνίας & Κλινική εφαρμογή 

Μία δυναμική διασύνδεση 

Θέσεις ομοφωνίας  
Provide recommendations  

  for clinical practice 

•Identify gaps in evidence 

Κλινική έρευνα 

• Investigate issues of clinical  

  concern 

• Study results provide evidence  

  for updating guidelines 

Κλινική εφαρμογή 

•Implement Guidelines in clinic and  

  community settings 

•Share lessons learned 

•Identify clinical controversies 

•Observe variations in responsiveness 

•Help define research questions & priorities 

 

NACI support 
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Τα ICS+LABA βελτιώνουν τις ημέρες 

χωρίς άσθμα 

Symbicort® 160/4.5 μg 

Pulmicort® 200 μg +  

Oxis®  4.5 μg 

Pulmicort® 200 μg 

Ημέρες θεραπείας 

p<0.001 

Zetterström et al, WCLH/ERS 2000b 

Επιπλέον 2 

μήνες το έτος 

χωρίς ασθμα 



Άσθμα υπό έλεγχο 
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40 

% ασθενών υπό έλεγχο 
ανά εβδομάδα 

εβδομάδες 

ICS & LABA 

ICS 

GOAL Study 
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Όλοι οι ασθενείς 



ΜΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  

 Συνδυασμένη θεραπεία με anti-IL-2 και IL-4 

 Θεραπεία με anti IL-13 

 Αναστολή της p38 με μιτωγενώς 

ενεργοποιούμενης πρωτεινικής κινάσης 

 Αναστολή της c-jun Ν-τελικής κινάσης 

 Αντιουδετεροφιλικη προσέγγιση (a-IL8, a-TNF) 

 Πιο ισχυρά κορτικοειδή με λιγότερες 

παρενέργειες 

 

 



Καμία  ερώτηση ? 


