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Τι γνωρίζουμε

• Η Dornase alfa υδρολύει το εξωκυττάριο DNA, που είναι αυξηµένο στις 
εκκρίσεις των κατώτερων αεραγωγών. 

• ∆εν υπάρχουν µέτρα εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας θεραπευτικών 
παρεµβάσεων σε ασθενείς µε ΚΙ και ήπια πνευµονοπάθεια.

• Ο δείκτης lung clearance index (LCI) αποτελεί µέτρο της ανοµοιογένειας 
αερισµού και υπολογίζεται µε τη µέθοδο «multiple breath washout» (MBW). 
Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι πιο ευαίσθητη µέθοδος από τη σπιροµέτρηση 
σε ασθενείς µε ΚΙ.

• Υπολογίζεται µε ήρεµη αναπνοή του ασθενούς και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
συνεργασία του ασθενούς, ενώ οι φυσιολογικές τιµές δε µεταβάλλονται µε 
την ηλικία.

• Σκοπός της µελέτης ήταν να εκτιµηθεί αν ο δείκτης «lung clearance index 
(LCI)» µπορεί να αξιολογήσει την απάντηση στη χορήγηση dornase alfa σε 
παιδιατρικούς ασθενείς µε ΚΙ και ήπια πνευµονοπάθεια.
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Υλικό - Μέθοδος

• Ασθενείς με ΚΙ, ηλικίας 6–18 ετών και FEV1>80% pred

• Μελέτη crossover:

• 17 ασθενείς έλαβαν dornase alfa και placebo επί 4 εβδομάδες, 

στη συνέχεια για 4 εβδομάδες χωρίς θεραπεία (washout period) 

και μετά για άλλες 4 εβδομάδες placebo και dornase alfa . 

• Βασική παράμετρος εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της 

dornase alfa ήταν ο LCI. 

Εικόνα 1. 

Τυχαιοποίηση και 

ένταξη στη μελέτη. 

LCI: lung clearance 

index.
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Αποτελέσματα



26/5/2011

4

• Σημαντική βελτίωση του LCI (0.90 ± 1.44; p: 0.022). 

• Σημαντική βελτίωση του FEF25-75% (6.1% ± 10.34%; 

p:0.03 and 0.28 ± 0.46, z-score; p:0.03).

placebo Dornase alfa
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placebo Dornase alfa

Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ LCI και FEF25–75% % pred (r: -0.43; P:0.0001)
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Συμπεράσματα

• Η Dornase alfa βελτίωσε σημαντικά τον LCI. 

• Ο δείκτης LCI φαίνεται ότι αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο εκτίμησης θεραπευτικών 

παρεμβάσεων στα αρχικά στάδια της 

πνευμονοπάθειας ασθενών με ΚΙ.

Τι νεώτερο μάθαμε 

Ο δείκτης LCI είναι μια ευαίσθητη παράμετρος που 

εκτιμά το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε παιδιά με ΚΙ και 

ήπια πνευμονοπάθεια.

Ο δείκτης LCI αποτελεί μια υποσχόμενη παράμετρο 

εκτίμησης της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών 

παρεμβάσεων σε ασθενείς με ΚΙ διαφόρων ηλικιών και 

βαρύτητας.
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Inhaled corticosteroids and lower lung function decline in young 

children with cystic fibrosis

Εισπνεόμενα στεροειδή και η επιβράδυνση της έκπτωσης της 

αναπνευστικής λειτουργίας σε μικρά παιδιά με κυστική ίνωση.  

K. De Boeck, F. Vermeulen, S. Wanyama and M. Thomas, on 

behalf of the members of the Belgian CF Registry

Eur Respir J 2011; 37: 1091–1095

Παρουσίαση: Χατζηαγόρου Ελπίδα, Λέκτορας Α.Π.Θ.

Τι γνωρίζουμε

•Τα εισπνεόμενα στεροειδή (ICS) χορηγούνται σε πολλούς ασθενείς 

με ΚΙ, παρά τις αντίθετες διεθνείς οδηγίες. 

Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 957–969.

•Σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές βάσεις δεδομένων (Registries) 

η χρήση των ICS είναι:

•Αυστραλία:  21.9% παιδιά

38.2% ενήλικες

•Γαλλία:        37,5%

•Βέλγιο:        56% 

•Πρόσφατη ανάλυση του Registry από τη Βόρειο Αμερική έδειξε ότι 

τα εισπνεόμενα στεροειδή σχετίζονταν με σημαντική ελάττωση στο 

ρυθμό μείωσης της FEV1, σε παιδιά με ΚΙ.
Ren CL, Pasta DJ, Rasouliyan L, et al. J Pediatr 2008; 153: 746–751.
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Υλικό - Μέθοδος

• Belgian Cystic Fibrosis Registry :1998–2007.

• Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ασθενών >6 ετών, εφόσον 

περιλάμβαναν FEV1, ύψος  και χρήση ΙCS για δύο συνεχόμενα έτη.

• Περιελήφθησαν 852 ασθενείς (454  άρρενες, 398 θήλεα), 

• 44.9% αφορούσαν σε έτη χρήσης στεροειδών.

• Ηλικιακές ομάδες: 6–12, 13–17 και >18 έτη.

Αποτελέσματα
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1. Ο εκατοστιαίος ετήσιος ρυθμός έκπτωσης της FEV1 ήταν κατά 

1.07% χαμηλότερος με τη χρήση των εισπνεομένων στεροειδών

(p<0.001). 

2. Η ανάλυση κατά ηλικιακή ομάδα έδειξε ότι η μικρότερη μείωση της 

FEV1 ήταν στατιστικά σημαντική μόνο στα παιδιά 6–12 ετών 

(2.56%, p:0.0003). 

3. Η αρχική FEV1 ήταν χαμηλότερη κατά 5.89% (p,0.0001) στους 

χρήστες των στεροειδών, συνολικά, όχι όμως στους μικρούς 

ασθενείς (6-12 ετών).

• Δεν βρέθηκε διαφορά στην ετήσια έκπτωση της FEV1 στους 

ασθενείς με ή χωρίς χρήση βρογχοδιασταλτικών (p: 0.439), παρά το 

ότι οι χρήστες βρογχοδιασταλτικών  είχαν αρχική FEV1 χαμηλότερη 

κατά 10.2% pred (p:0.0001). 

• Παρά το ότι βρέθηκε σχέση μεταξύ της χρήσης ICS και 

βρογχοδιασταλτικών (OR 7.4, 95% CI 6.6–8.4; p:0.001), δε βρέθηκε 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους, όταν λήφθηκε υπόψη η ηλικία 

του ασθενούς και η αρχική αναπνευστική λειτουργία.



26/5/2011

10

• Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ICS και του ύψους 

(p:0.2010). Μόνο στην ηλικιακή ομάδα 6–12 ετών, 

επηρεάστηκε σημαντική η ετήσια αύξηση του ύψους στα 

παιδιά με λήψη ICS . Αυτή η επίδραση ήταν μικρή (4 mm 

ετησίως) (0.04 Z-score).

• Η χρήση ινσουλίνης σχετίζονταν με τα χρόνια λήψης ICS  (OR 

1.3, 95% CI 0.99–1.69), αλλά σε όχι στατιστικά σημαντικό 

βαθμό (p: 0.0598). Συνολικά, χρήση ινσουλίνης βρέθηκε σε 

ποσοστό  7.8% για το σύνολο των ετών που αναλύθηκαν.

Συμπεράσματα

• Στα παιδιά με ΚΙ, ηλικίας 6–12 ετών , η αρχική 

αναπνευστική λειτουργία ήταν παρόμοια 

μεταξύ των παιδιών που λάμβαναν ή όχι ICS, 

αλλά η ετήσια έκπτωση της FEV1 βρέθηκε 

κατά 2.56% pred χαμηλότερη σε εκείνα που 

λάμβαναν ICS. Τα δεδομένα αυτά είναι 

σύμφωνα με τα πρόσφατα του USA Registry. 
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Τι νεώτερο μάθαμε 

•Η ανάλυση του Βελγικού Registry ΚΙ επιβεβαιώνει τα 

δεδομένα του Αμερικάνικου Registry, ότι η χρήση ICS 

σχετίζεται με επιβράδυνση του ρυθμού έκπτωσης της 

αναπνευστικής λειτουργίας των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών.

•Η θετική επίδραση των ICS στα παιδιά με ΚΙ είναι πιθανή, 

καθώς η φλεγμονή αρχίζει νωρίς στο αναπνευστικό επιθήλιο. 

Χρειάζονται σταθμισμένες, placebo-controlled μελέτες σε 

αυτή την ομάδα ασθενών, ώστε να τεκμηριωθεί αυτή η θέση.


