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Παθογένεια
Η παθογένεια του άσθματος βρίσκεται
υπό συνεχή μελέτη, κυρίως στα πλαίσια
ανεύρεσης νέων θεραπευτικών στόχων.
Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο, αλλάζοντας ή συμπληρώνοντας
τα υπάρχοντα. Τα παρακάτω, αποτελούν
στην παρούσα φάση τα αποδεκτά από την
επιστημονική κοινότητα δεδομένα για την
παθογένεια του άσθματος.
Τα συμπτώματα του άσθματος προκύπτουν από την απόφραξη των αεραγωγών,
που ως γνωστόν προκαλείται από δύο
αλληλεπιδρώσες οδούς: α) Tη νευρογενή,
μέσω νευρομεταβιβαστών (VIP, SP, NKA
κ.ά) που έχουν ως στόχο τις λείες μυϊκές ίνες
και β) τη φλεγμονώδη, μέσω των κυττάρων
της λευκής σειράς που εκκρίνουν μεσολαβητές και κυτταροκίνες, προκαλώντας
οίδημα και υπερέκκριση βλέννης.
Οι δύο αυτές οδοί, παρ’όλο που αναφέρονται ως ξεχωριστές, σε μεγάλο βαθμό
αλληλεπιδρούν με τελικό αποτέλεσμα
πάντα τη στένωση των βρόγχων 1,2. Για
παράδειγμα, η καταστροφή του επιθηλίου
κατά τις φλεγμονώδεις διεργασίες, εκθέτει
σε κάθε φύσεως ερεθιστικούς παράγοντες
ελεύθερες νευρικές ίνες C, που προκαλούν
βρογχόσπασμο μέσω χολινεργικού μηχανισμού. Επιπλέον, οι νευρικές ίνες του
τοιχώματος των βρόγχων αυξάνουν την
έκκριση της βλέννης και επιδρούν μέσω
νευρομεταβιβαστών στα φλεγμονώδη κύτταρα, συμμετέχοντας έτσι στην επέκταση της
φλεγμονής.Η απόφραξη των αεραγωγών
που προκύπτει μετά την εισπνοή αλλεργιογόνου, συντελείται σε δύο φάσεις. Αρχικά,
10 λεπτά μετά την εισπνοή, εμφανίζεται
πτώση του μέγιστου εκπνεόμενου όγκου
αέρα το πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1), η
οποία οφείλεται σε βρογχόσπασμο από
τη σύσπαση των λείων μυϊκών ινών και
σε οίδημα του βρόγχου που προκαλείται
απο την εξαγγείωση του πλάσματος. Η
αντίδραση αυτή διαρκεί περίπου μία ώρα
και επανέρχεται στο φυσιολογικό, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη β2-διεγέρτη.
Σε δεύτερο χρόνο, 4-8 ώρες αργότερα
παρουσιάζεται μια δεύτερη αντίδραση, η
οποία είναι πιο έντονη και παρατεταμένη
και δεν απαντά άμεσα στους β2-διεγέρτες.
Οφείλεται στη φλεγμονώδη διήθηση του
βρόγχου από κύτταρα της λευκής σειράς.
Όταν μείνει χωρίς θεραπεία προκαλεί βρογ

χική υπεραντιδραστικότητα1,3. Διάφορα μη
ειδικά ερεθίσματα, όπως π.χ. ο καπνός του
τσιγάρου ή ο κρύος αέρας, μπορούν να
προκαλέσουν την ίδια αντίδραση.
Πολλά κύτταρα της λευκής σειράς παίρνουν μέρος στην ασθματική αντίδραση.
Όταν το αλλεργιογόνο έρχεται σε επαφή
με την IgE των μαστοκυττάρων, το μαστοκύτταρο εκκρίνει διάφορους μεσολαβητές όπως: λευκοτριένια (Β4, C4, D4, E4),
ισταμίνη, παράγοντα που ενεργοποιεί τα
αιμοπετάλια (PAF) και θρομβοξάνες που
προκαλούν4:
1. Υπερπαραγωγή βλέννης από τους
βλεννογόνιους αδένες.
2. Σύσπαση των λείων μυϊκών ινών των
βρόγχων.
3. Αγγειοδιαστολή, εξοίδηση πλάσματος
στο διάμεσο ιστό και δημιουργία οιδήματος.
4. Προσέλκυση φλεγμονωδών κυττάρων από την αιματική κυκλοφορία στο
βρογχικό ιστό.
Ενώ ο βρογχόσπασμος και το οίδημα
εμφανίζονται και υποχωρούν γρήγορα, η
φλεγμονώδης διήθηση που προκαλείται
απο διάφορες κυτταροκίνες και χυμοκίνες
που εκκρίνονται από το μαστοκύτταρο (IL3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-a, CSF,
GM-CSF), εμφανίζεται μετά από 6 ώρες,
δύσκολα αναστρέφεται και διαρκεί4,5.
Παράλληλα με τα μαστοκύτταρα, ενεργοποιούνται και τα Τ λεμφοκύτταρα μέσω
του MHC II των αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων (μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα)
που φαγοκυτταρώνουν το αλλεργιογόνο και
διαφοροποιούνται σε Th2 λεμφοκύτταρα6,7.
Τα Th2 λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικότατο ρόλο στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας που σχετίζονται με το άσθμα. Μέσω
κυτταροκινών: α) ενισχύουν τη φλεγμονή
προκαλώντας περαιτέρω ενεργοποίηση των
φλεγμονωδών κυττάρων και περιορίζοντας
το ρυθμό απόπτωσης αυτών, β) ενεργοποιούν τα Β λεμφοκύτταρα (μέσω IL-4, IL-13)
τα οποία εκκρίνουν IgE, τα μαστοκύτταρα
(μέσω IL-9, IL-4, IL-6), τα ηωσινόφιλα (μέσω
IL-3, IL-5, GM-CSF), γ) αναστέλλουν τα Th1
λεμφοκύτταρα μέσω IL-10, ενώ αναστέλλονται από τα Th1 λεμφοκύτταρα μέσω
IFN-γ8,9. Η χημειοτακτική δραστηριότητα
των κυτταροκινών επί των κυττάρων της
λευκής σειράς εξασκείται μέσω ενεργοποίησης των μορίων προσκόλλησης στα

ενδοθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος των
αγγείων. Τα λευκοκύτταρα δεσμεύονται
από τα μόρια αυτά προσκόλλησης (ICAM,
VCAM κ.ά) και εν συνεχεία διαπηδούν στο
βρογχικό ιστό.
Τα μαστοκύτταρα, τα λεμφοκύτταρα και
τα μακροφάγα είναι αυτόχθονα κύτταρα
των αεραγωγών και είναι τα πρωτογενώς
δρώντα κύτταρα. Τα ουδετερόφιλα και τα
ηωσινόφιλα ανήκουν στην κατηγορία των
δευτερογενώς δρώντων κυττάρων μετά την
προσέλκυσή τους στους ιστούς10.
Τα ηωσινόφιλα παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εξελισσόμενη ασθματική
φλεγμονή.
Καταστρέφουν το επιθήλιο των βρόγχων
μέσω των παραγώγων τους (κύρια βασική πρωτεΐνη - MBP-major basic protein,
ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη - ECPeosinophilic cationic protein, ηωσινοφιλική υπεροξειδάση - EPO-eosinophilic
peroxidase κ.ά)11,12. Επίσης, ενώ τα επιθηλιακά κύτταρα δεν ανήκουν στα φλεγμονώδη
κύτταρα, έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στη
διατήρηση της φλεγμονής όσο και στην
επούλωση, μέσω του παράγοντα TGF που
προκαλεί εναπόθεση ινών κολλαγόνου
κάτω από τη βασική μεμβράνη που είναι
χαρακτηριστική του βρογχικού άσθματος.
Τα επιθηλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται
από τα μακροφάγα (TNFa, IL-1β, IL-6) και
εκκρίνουν GM-CSF, RANTES, IL-8 (υπεύθυνα για τη χημειοταξία και επιβίωση των
ηωσινοφίλων), TNF-a, IL-1, IL-8, RANTES
(που ενεργοποιούν τα T λεμφοκύτταρα),
PDGF (που προκαλεί υπερπλασία των
λείων μυικών ινών), καθώς και PDGF,
FGF’s, IGF-1 (που ενεργοποιούν τους ινοβλάστες)1.
Οι φλεγμονώδεις διαδικασίες οδηγούν
σε οξείες και χρόνιες βλάβες.
Η οξεία φάση χαρακτηρίζεται από σύσπαση των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων, οίδημα του βρογχικού επιθηλίου από
αγγειακή εξοίδηση, αγγειοδιαστολή και
υπερέκκριση βλέννης. Η χρονιότητα του
άσθματος συνδυάζεται με καταστροφή του
βρογχικού ιστού που χαρακτηρίζεται από
απογύμνωση του επιθηλίου, υπερτροφία
των λείων μυϊκών ινών και νεοαγγειογένεση, υπερτροφία των καλυκοειδών κυττάρων και εναπόθεση ινών κολλαγόνου κάτω
από τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι η αναδιαμόρφωση

Συνέδρια
Επικαιρότητα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ
Εντόπιση

Άσθμα
Προσβολή μεγάλων και μικρών αεραγωγών ομοιόμορφα

Επιθήλιο
Βασική μεμβράνη

Ευθραυστότητα επιθηλίου
Πάχυνση βασικής μεμβράνης

Εκκρίσεις

Αύξηση μεγέθους και έκκρισης βλεννογόνιων αδένων. Διαφορετική
ποιότητα: Σπειρύλια πεπαχυσμένης βλέννης-Curshmann’s spirals, επιφανειακά επιθηλιακά κύτταρα-Creola bodies, κρύστάλλοι Leyden, άφθονα
ηωσινόφιλα και μεταχρωματικά κύτταρα.
Υπερτροφία λείων μυϊκών ινών μέχρι των αεραγωγών >2mm
Ενεργοποιημένα ηωσινόφιλα (EG2+)
Ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα (CD25+)
Oυδετερόφιλα (μόνο σε ταχέως εγκαθιστάμενο ασθματικό παροξυσμό)
Ο βαθμός κυτταρικής διήθησης ανάλογος της βαρύτητας του άσθματος
Ηωσινόφιλα
CD4+ T λεμφοκύτταρα
Αποκοκκιωμένα μαστοκύτταρα
IL-4 και IL-5 (Th2)
Αύξηση λόγου CD4+/CD8+

Μυϊκή μαζα
Κυτταρική διήθηση

BAL

(remodeling) των βρόγχων και η απόφραξη του αυλού από πολλές εκκρίσεις και
υπολείματα κυττάρων.
Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη για
έγκαιρη και επαρκή φαρμακευτική αγωγή,
ώστε εκτός από τη συμπτωματική ανακούφιση να περιοριστεί και η εξέλιξη των
φλεγμονωδών διαδικασιών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομοιότητες
και οι διαφορές στην παθογένεια της ΧΑΠ
και του βρογχικού άσθματος (Πίνακας 1).
Τα δυο αυτά νοσήματα ενώ κλινικά πολλές φορές μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό,
παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές στην
παθογένειά τους, γεγονός που εν μέρει
δικαιολογεί τις διαφορές στην πορεία και
εξέλιξη αυτών, καθώς και τη διαφορετική

ΧΑΠ
Κυρίως μικροί αεραγωγοί και παρέγχυμα. Σε ποσοστό 15% βρογχιολίτιδα-μη αναστρέψιμη βρογχική
απόφραξη.
Μη ειδικό εύρημα
Κατά τόπους, μη σταθερό εύρημα. Καταστροφή
κυψελιδικών προσφύσεων στα βρογχιόλια, ίνωση,
καταστροφική διάταση κυψελίδων
Αύξηση μεγέθους και έκκρισης βλεννογόνιων αδένων. Βλεννώδη πτύελα ή κατά τη διάρκεια σοβαρών
λοιμώξεων πυώδη με ουδετερόφιλα.
Σημαντική αύξηση μυϊκής μάζας βρογχιολίων
Κυρίως μονοπύρηνα
Αύξηση ουδετεροφίλων επί λοιμώξεων
Λίγα ηωσινόφιλα χωρίς όμως παρουσία ECP

ανταπόκριση στη θεραπεία13,14.
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