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κλινική πράξη; 
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Πνευμονολόγος 



ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

Φλεγμονή στο Βρογχικό άσθμα  



Ορισμός δεικτών φλεγμονής 

• Βιολογικός δείκτης: ένα χαρακτηριστικό που 
μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο και 
αντικατοπτρίζει μια βιολογική κατάσταση 
 

• Αποτελεί δείκτη  
– φυσιολογικής ή παθολογικής κατάστασης (φλεγμονής) 
– φαρμακολογικής απόκρισης σε μια θεραπευτική παρέμβαση 

 

Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008 



Χρήση των δεικτών φλεγμονής στην 
κλινική πράξη  

 Διάγνωση της νόσου  
 

 Αναγνώριση των φαινοτύπων της νόσου 
 

 Αναγνώριση του ελέγχου της νόσου 
 

 Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής  
 



Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008 

Που μπορούν να  μετρηθούν οι 
δείκτες φλεγμονής  



 Έχουμε φλεγμονή; 
 

 Τι είδους φλεγμονή είναι (Εο, Νe); 
 

 Πώς είναι σε σχέση με την 
προηγούμενη φορά;  
 

 Πως είναι σε σχέση με το επίπεδο 
ελέγχου του ασθενούς; 
 

 Πως μεταβάλλεται η φλεγμονή αυτή με 
βάση την θεραπευτική αγωγή; 

 Εύχρηστο 
 

 Αξιόπιστο 
 

 Επαναλήψιμο 
 

 Οικονομικό 
 

 Εύκολα προσβάσιμο 



Μέθοδοι αξιολόγησης φλεγμονής 
αεραγωγών με μη επεμβατικό τρόπο  

Προκλητά πτύελα 

FeNO 

ΕΒC 



Προκλητά πτύελα  

Chanez P. et al ERJ 2002 



Φαινότυποι άσθματος  με βάση τους 
κυτταρικούς πληθυσμούς σε προκλητά πτύελα  

Simpson J et al Respirology 2006 

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα >61% 
Ηωσινοφιλικός φαινότυπος: Ηωσινόφιλα >1% (ή 2-3%) 
Μικτός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα>61% και Ηωσινόφιλα >1%  
Μη κοκιοκυτταρικός φαινότυπος: φυσιολογικά επίπεδα ουδετεροφίλων και Ηωσινοφίλων.   



Παραγωγή του ΝΟ 

Kharitonov SA, AJRCCM 2001 



Παραγωγή ΝΟ στο άσθμα 

Kharitonov SA, AJRCCM 2001 



Μέτρηση εκπνεόμενου ΝΟ 

Σταθεροί αναλυτές 
-Υψηλό κόστος αναλυτή 

-Δύσκολη συνεργασία ασθενούς 
-Αδυναμία μεταφοράς 

Φορητοί αναλυτές 
-Εύχρηστοι 

-Άμεση μέτρηση 
-Δεν απαιτείται calibration 

-Χαμηλότερο κόστος  



Τρόπος μέτρησης ΝΟ 

Δεν πρέπει να υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ ρινικών κοιλοτήτων και 
κατώτερου αναπνευστικού 

 

Για να εξασφαλιστεί αυτό ο ασθενής 
εκπνέει έναντι αντίστασης (>5 cmH2O) 

 

Απαιτείται ροή 50ml/sec για 
επιτευχθεί plateau 3sec 

 

Απαιτούνται 3 εκπνευστικές 
προσπάθειες με απόκλιση <10% 
μεταξύ τους 

AJRCCM Vol 171. pp 912–930, 2005 

FENO50 



Καμπύλες εκπνεόμενου ΝΟ 

plateau 

Nasal NO 

αναπαραγωγιμότητα 

AJRCCM Vol 171. pp 912–930, 2005 



Συμπύκνωμα εκπνεόμενου αέρα 

Loukides S, Chest 2002 
Respiratory Research, Charlottesville, VA, USA 

Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Germany 

ΕBC: αντικατοπτρίζει τη 
σύσταση του ELF 



Χρήση των δεικτών φλεγμονής στην 
κλινική πράξη  

 Διάγνωση της νόσου  
 

 Αναγνώριση των φαινοτύπων της νόσου 
 

 Αναγνώριση του ελέγχου της νόσου 
 

 Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής  
 



Τα ηωσινόφιλα των πτυέλων σαν δείκτης διάγνωσης ήπιου ή 
μέτριου άσθματος σε ασθενείς  με φυσιολογικό λειτουργικό 

έλεγχο 

Hunter C et al Chest 2002 



FeNΟ για τη διάγνωση του άσθματος 

Kostikas K. et al Chest 2008 

FeNO≥19 ppb  specificity=85.2%, sensitivity =52.4% AUC: 0.723 
FeNO > 25 ppb > 90% specificity  for the diagnosis of asthma in both smokers and nonsmokers 



FeNO και Εο πτυέλων στη διάγνωση 
του άσθματος  

PEF variation 

PEF steroid 
response FEV1, FEV1/VC, 

FEV1 steroid response 

Sputum eosinophils 
FeNO50 

 FeNO50 >20 ppb 
 
 AUC  0.864 
 Sens.  88% 
 Spec.  79% 
 PPV 70% 
 NPV 92% 

Smith AD, AJRCCM 2004 

 Eo >3% 
 
 AUC  0.861 
 Sens.  86% 
 Spec.  88% 
 PPV 80% 
 NPV 92% 



Σχέση του FeNO  με τα ηωσινόφιλα των 
πτυέλων 

Berry MA, Clin Exp Allergy 2005 
Gratziou C, Clin Exper All 2001 

Persson MG, Lancet 1994 

R2=0.26 (p<0.001) 

Το FeNO επηρεάζεται από 
  
•Κάπνισμα 
•Αλλεργική ρινίτιδα 
•ICS 



Η τιμή του FeNO μπορεί να προβλέψει το ποσοστό 
των Εο στα προκλητά πτύελα 

A: sensitivity 65%, specificity 79% 

41 ppb  

Schleich F.N.  et al Thorax 2010  

Τιμές FeNO>41ppb προβλέπει την παρουσία Εο >3% στα προκλητά πτύελα με 
ευαισθησία 65% και ειδικότητα 79% 



Χρήση των δεικτών φλεγμονής στην 
κλινική πράξη  

 Διάγνωση της νόσου  
 

 Αναγνώριση των φαινοτύπων της νόσου 
 

 Αναγνώριση του ελέγχου της νόσου 
 

 Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής  
 



Κλινικοί Φαινότυποι 

  
 “Κλινικοί φαινότυποι” είναι εκείνοι στους 

οποίους οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από 
διαφορετική απάντηση σε συγκεκριμένες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις 

Miravitlles M et al ERJ 2012 



Συσχετίσεις του FeNO  με κλινικές 
παραμέτρους 

Covar R et al J Pediatr 2003 



Κυτταρικοί πληθυσμοί πτυέλων 

Belda J et al AJRCCM 2000 



Ανταπόκριση στα ICS eosinophilic vs non eosinophilic asthma 

Berry M et al Thorax 2007 



Ο ουδετεροφιλικός φαινότυπος του άσθματος 
δεν ωφελείται από τη θεραπεία με ICS  

Ουδετεροφιλικός φαινότυπος 
Μη Ουδετεροφιλικός φαινότυπος 

Green RH et al Thorax 2002 



Χρήση των δεικτών φλεγμονής στην 
κλινική πράξη  

 Διάγνωση της νόσου  
 

 Αναγνώριση των φαινοτύπων της νόσου 
 

 Αναγνώριση του ελέγχου της νόσου 
 

 Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής  
 



GINA 2012 



Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του 
ελέγχου του άσθματος 



Γιατί χρειαζόμαστε βιολογικούς δείκτες στο άσθμα;  

Haldar P et al AJRCCM 2008 



FeNO και EBC pH για την αναγνώριση του 
ελέγχου του άσθματος 

Kostikas K et al Resp Med 2010 



Υπάρχουν φυσιολογικές τιμές FeNO; 

 
• Καλύτερες προσωπικές τιμές 

 
• Η μεταβολή των τιμών είναι αυτή που μετράει 

 

 

Smith Α et al JACI 2009 



Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του 
άσθματος  

Μείωση του FeNO κατά 40% → βελτίωση του 
ελέγχου του άσθματος (NPV 79%) 
 
Αύξηση του FeNO 30% →απώλεια του ελέγχου 
του άσθματος (NPV 82%) 

Michils Α et al , ERJ 2008  

Τιμή FeNO >45 ppb σχετιζόταν με κακό έλεγχο του άσθματος (NPV 88%) 

Η ικανότητα του FeNO να προβλέψει τις μεταβολές στον έλεγχο του άσθματος 
χάνεται όταν οι ασθενείς λαμβάνουν υψηλές δόσεις ICS 



Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του 
άσθματος σε ασθματικούς καπνιστές  

Μείωση του FeNO >20% → βελτίωση του 
ελέγχου του άσθματος (NPV 72%),  
 
Αύξηση του FeNO <30% δεν σχετιζόταν με 
απώλεια του ελέγχου (NPV 84%) 

Michils Α et al , ERJ 2009  



Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος 
σε ασθενείς με συνυπάρχουσα αλλεργική ρινίτιδα 

Papaioannou AI et al  ERJ 2009 

Αύξηση του FeNO >40% → απώλεια του  
ελέγχου του άσθματος (NPV 71%),  
 



Χρήση των δεικτών φλεγμονής στην 
κλινική πράξη  

 Διάγνωση της νόσου  
 

 Αναγνώριση των φαινοτύπων της νόσου 
 

 Αναγνώριση του ελέγχου της νόσου 
 

 Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής  
 



p<0.01 

Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα 
ηωσινόφιλα των πτυέλων 

Green R.H. et al Lancet 2002 



Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα 
ηωσινόφιλα των πτυέλων 

RR: 0.71,  95% CI: 0.45–1.12,  p= 0.14. 

•Μείωση των ηωσινοφιλικών παροξύνσεων κατά 72% (RR:0.28, 95% CI: 0.10–0.74 p=0.01) 

Jayaram J et al ERJ 2006 

•Καμία επίδραση στις μη ηωσινοφιλικές παροξύνσεις (RR: 1.07, 95% CI:0.61–1.85  p=0.82) 



•47 ετών γυναίκα, μη καπνίστρια  
•Άσθμα από την παιδική ηλικία, ρινικοί πολύποδες ευαισθησία στην ασπιρίνη και ΓΟΠ 
•Ελεγχόμενο άσθμα με βουδεσονίδη 800μg και φορμοτερόλη 12 μg bid, έως 2 έτη πριν. 
•Τα τελευταία 2 χρόνια επαναλαμβανόμενα επεισόδια παροξύνσεων.  
•HRCT : ΚΦ Pallan Shelly et al Chest 2008  

Gibson P.G Chest 2008 



Προτεινόμενοι θεραπευτικοί χειρισμοί με βάση τον κυτταρικό 
πληθυσμό των πτυέλων  

Hargreave F. E. Chest 2011 

•Η παρουσία Εο στα πτύελα υποδηλώνει ότι ο ασθενής θα ανταποκριθεί στα ICS 
 

•Η επιμονή Εο παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS θα πρέπει να εγείρει υποψίες για κακή 
συμμόρφωση, κακή χρήση των συσκευών ή συνέχιση έκθεσης σε ερεθιστικές ουσίες και 

αλλεργιογόνα 
 

•Η απουσία Εο επιτρέπει τη μείωση των ICS  χωρίς μεγάλο κίνδυνο υποτροπής των 
συμπτωμάτων 

 
•Η παρουσία Νe >80% θέτει υποψία λοίμωξης και πιθανώς η χρήση αντιβιοτικών να 

ωφελήσει  
 



Το FeNO προβλέπει την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα στεροειδή 

Smith A et al AJRCCM 2005 

Χορήγηση ICS σε ασθενείς με FeNO >47ppb: 



Το FeNO προβλέπει την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα 
στεροειδή 

FeNO >47 ppb "best predictor" of steroid response 

Smith AD, AJRCCM 2005 



Χρήση του FeNO στην καθημερινότητα των ασθενών  
ns 

p=0.13 

Ομάδα FeNO Συμπτωμάτων p-value 

Ημερήσια δόση ICS 
(ισοδύναμα βουδεσονίδης) 

200 (0–500) mg 200 (100–500)  p<0.0001 

de Jongste J AJRCCM 2009 



Smith A et al NEJM 2005 

To FeNO στην επιλογή της θεραπείας του άσθματος  
p=0.27 



Τροποποίηση της αγωγής με βάση το FeNO 

Dweik R et al  AJRCCM 2011 



Θεραπεία με βάση τα Εο των πτυέλων και το 
FeNO 

Eo πτυέλων-λιγότερες παροξύνσεις 

FeNO- μειωμένη δόση ICS 

Petsky HL et al Thorax 2012 



Algorithm for Assessment of Airways 
Disease 

Pavord ID, Shaw DE, Gibson PG, Taylor DR; Lancet 2008 



Kharitonov SA & Barnes PJ, Chest 2006  

Αξιολόγηση δεικτών φλεγμονής: 
είναι εφικτή στην καθημερινή κλινική πράξη; 



Exhaled Nitric Oxide in Asthma in Adults: 
The End is the Beginning? 

 
FeNO represents the only exhaled biomarker that has reached 

clinical practice even in primary care settings 
and the only on that has challenged spirometry 

in the modern history of airways disease 
 

Kostikas K, Curr Med Chem 2011 
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