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• When Eloise retired at age 65, she had a long list of things she 

wanted to do! But within just a few months, she was 

overwhelmed by frequent bouts of wheezing, coughing, and 

difficulty breathing. She recognized the symptoms of asthma 

because her young grandson had it, too, but she just couldn’t 

believe it was happening to her at such a late age. A trip to 

the physician confirmed her self-diagnosis of asthma . 



Άσθμα στην 3η ηλικία:
Μύθοι και πραγματικότητες

1. Το άσθμα δεν είναι συχνό στην 3η ηλικία και οι 
οικονομικές επιπτώσεις του είναι μικρές

2. Όλοι οι ηλικιωμένοι με άσθμα παρουσιάζουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά μεταξύ τους, αλλά και με τους 
νεότερους 

3. Είναι εύκολο να τεθεί η διάγνωση του άσθματος σε 
έναν ηλικιωμένο ασθενή

4. Η προσέγγιση και η φαρμακευτική αντιμετώπιση του 
ηλικιωμένου ασθματικού δε διαφέρει από αυτή του 
νεότερου ασθματικού



1ος

• Το άσθμα δεν είναι συχνό στην 3η ηλικία και 
οι οικονομικές επιπτώσεις του είναι μικρές



Τρίτη ηλικία

• Ηλικιωμένος, γήρας, τρίτη ηλικία

• Δεν υπάρχει αυστηρώς καθορισμένο βιολογικό όριο

• Το 65ο έτος θεωρείται συνήθως το μεταίχμιο της 
μετάβασης στην 3η ηλικία

• Τα έτη 75-90 αντιστοιχούν στην 4η ηλικία (WHO) 

• > 90 στην 5η ηλικία (WHO) 

• 65-74 ετών νεώτεροι υπερήλικες (elderly) 

• οι >75 ετών -πραγματικά υπερήλικες (aged) 



Επιδημιολογικά δεδομένα
2030: > 65 ετών αναμένεται να αποτελεί το 20% του 

συνολικού πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 
36% στην Κίνα

Yáñez et al. World Allergy Org J, 2014



Επιδημιολογικά δεδομένα

• Επίπτωση άσθματος στη 3η ηλικία: 1,8-10,9%  

• ♀ > ♂ ηλικίας 64–75 ετών

• Παρόμοια ποσοστά στα δύο φύλα σε >75 ετών

• 54.485 άτομα > 65ετών

Άσθμα: 7%, ΧΑΠ: 9,7%, άσθμα-ΧΑΠ:3%

Burr et al, Br Med J 1979

Oraka et al, J Asthma 2012



Ηλικιωμένοι ασθενείς

Συνοσηρότητα
Μειωμένη αντίληψη των συμπτωμάτων
Αποδοχή της δύσπνοιας ως φυσιολογικό

Αυτοπεριορισμός των δραστηριοτήτων
Κοινωνική απομόνωση
Κατάθλιψη 
Περιορισμένη χρήση σπιρομέτρησης

ΥΠΟΔΙΑΓΝΩΣΗ



Επιδημιολογικά δεδομένα

• 2/3 των θανάτων που οφείλονται στο άσθμα 
συμβαίνουν σε ασθενείς >65 ετών

• Αυξημένη θνησιμότητα τους χειμερινούς μήνες στους 
ηλικιωμένους ασθματικούς



Οικονομικά δεδομένα

• >50% του συνολικού κόστους για το άσθμα 
καταναλώνεται από ασθενείς >65 ετών.

• Το άμεσο κόστος στους ασθματικούς >65 ετών ήταν 
διπλάσιο συγκριτικά με τους νεότερους ασθματικούς 
(νοσηλείες – φάρμακα).

• Ασθματικοί με συνοσηρότητα έχουν αυξημένα κόστη 
(η αντιμετώπιση του άσθματος, μόνο, ευθύνεται για 
το 16% του συνολικού κόστους, η συνοσηρότητα
προθέτει ένα 13% ή και περισσότερο).

Bahadori K, BMC Pulm Med 2009



Συνοσηρότητα 

• Η συνοσηρότητα (χρόνιων παθήσεων) αυξάνεται με την 
ηλικία.

• > 50% των ηλικιωμένων (>65 ετών) έχουν 3 τουλάχιστον 
συνυπάρχοντα νοσήματα και ένα σημαντικό ποσοστό έχει ≥ 5 
τα οποία συχνά υποδιαγιγνώσκονται κι υποθεραπεύονται

Boyd CM, JAMA 2005

Gibson PG, Lancet 2010





2ος

• Όλοι οι ηλικιωμένοι με άσθμα παρουσιάζουν 
τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, αλλά και 
με τους νεότερους 



Άσθμα στην 3η ηλικία

1. Μεγάλη διακύμανση στη διάρκεια και στη βαρύτητα της νόσου
2. Έναρξη οποτεδήποτε, αλλά συχνότερα από τη μέση ηλικία και μετά
3. Αρκετοί ασθενείς είχαν σοβαρή μη αντιστρεπτή απόφραξη ανεξάρ-

τητα από τη διάρκεια της νόσου

1200 ασθενείς >65 ετών με άσθμα στη Mayo Clinic

Reed, JACI 1999

20% ασθενών

FEV1<50%



Φαινότυποι ηλικιωμένου ασθενή με άσθμα

• Άσθμα από την παιδική ηλικία

• Άσθμα όψιμης έναρξης (late onset)

• Άσθμα και ΧΑΠ (ACOS, asthma-COPD overlap 
syndrome)



Φαινότυποι ηλικιωμένου ασθενή με άσθμα

Quadrelli SA, Respiration 1998



>65 ετών με άσθμα

από την παιδική ηλικία

• Νυκτερινά συμπτώματα

• Άνοιξη

• Συνήθως IgE-mediated

• Ατοπία +++

• Αναστρεψιμότητα:+/-

• Θετικό οικογενειακό 
ιστορικό

• BHR: +++

>65 ετών με άσθμα έναρξης

στην 3η ηλικία

• Όχι συχνά τα νυκτερινά 
συμπτώματα

• Χειμώνας (ιογενείς λοιμώξεις)

• Σπάνια IgE-mediated

• Ατοπία +/-

• Αναστρεψιμότητα:+++

• Δεν υπάρχει οικογενειακό 
ιστορικό

• BHR: +/-, ++



Four clusters of elderly patients with asthma were identified

(1) long symptom duration and marked airway obstruction

(2) female dominance and normal lung function

(3) smoking male dominance and reduced lung function

(4) high body mass index and borderline lung function

872 elderly patients

2 years follow up



Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές;;;



• Μεταβολές στο αναπνευστικό με την ηλικία



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

• Μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα 
(ανοσογήρανση)

• Μειωμένη απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

• Μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα 
(ανοσογήρανση)

• Μειωμένη απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά



• Μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού 
τοιχώματος 

• Μειωμένη λειτουργικότητα των αναπνευστικών 
μυών (μείωση MVV και MIP με την ηλικία)

• Μείωση της ελαστικής επαναφοράς (air trapping και 
αύξηση του υπολειπόμενου όγκου)

Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία

Yanez et al, World All Org J 2014



• Μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού 
τοιχώματος 

• Μειωμένη λειτουργικότητα των αναπνευστικών 
μυών (μείωση MVV και MIP με την ηλικία)

• Μείωση της ελαστικής επαναφοράς (air trapping και 
αύξηση του υπολειπόμενου όγκου)

Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία

Yanez et al, World All Org J 2014



• Μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού 
τοιχώματος 

• Μειωμένη λειτουργικότητα των αναπνευστικών 
μυών (μείωση MVV και MIP με την ηλικία)

• Μείωση της ελαστικής επαναφοράς (air trapping και 
αύξηση του υπολειπόμενου όγκου)

Αποτέλεσμα

• αυξημένο έργο αναπνοής

Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία

Yanez et al, World All Org J 2014



Έκπτωση του FEV1 με την ηλικία

Reed, JACI 1999



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

Η μείωση των αναπνευστικών όγκων οδηγεί σε ένα 
αποφρακτικό πρότυπο

• Μάλιστα η έκπτωση είναι μεγαλύτερη στους άνδρες 

The lower limit of normal for FEV1/FVC 

should be 64% to 56% for persons aged 65 

to 85 years, respectively

Enright et al, Am Rev Respir Dis 1993



O «ηλικιωμένος» 
πνεύμονας μοιάζει με τον 
εμφυσηματικό:

• Διατεταμένες κυψελίδες 

• Μείωση της επιφάνειας 
ανταλλαγής αερίων

• Μείωση δυνάμεων 
ελαστικής επαναφοράς

«γεροντικό εμφύσημα»

Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία



• O γηρασμένος πνεύμονας 
εύκολα μπορεί να διακριθεί 
από τον εμφυσηματικό, 
μετρώντας την πυκνότητά 
του μέσω της αξονικής 
τομογραφίας



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

• Μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα 
(ανοσογήρανση)

• Μειωμένη απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά



Μεταβολές (έκπτωση) στη φυσική ανοσία

(innate immunity)

• Γήρανση των αναπνευστικών επιθηλιακών κυττάρων

• Αύξηση των ουδετερόφιλων στους αεραγωγούς

• Μειωμένη λειτουργικότητα των ηωσινοφίλων

• Μειωμένα επίπεδα ΝΚ (cytotoxic natural killer cells) 
και μακροφάγων

Μεταβολές της ανοσιακής απόκρισης με την ηλικία

Busse PJ, JACI 2010



Μεταβολές στην επίκτητη ανοσία (adaptive immunity)

• Μείωση της λειτουργικότητας των δενδριτικών κυττάρων

• Χρόνια προφλεγμονώδης κατάσταση (τάση προς Th2 
απάντηση με IL-1, IL-6, TNF-α)

• Μείωση των naïve T-cells

• Αύξηση των memory T-cells

• Μείωση της λειτουργικότητας των B-cells

Μεταβολές της ανοσιακής απόκρισης με την ηλικία

Busse PJ, JACI 2010



Ανοσογήρανση και άσθμα

Busse PG, JACI 2010



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

• Μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα 
(ανοσογήρανση)

• Μειωμένη απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά



• Στους ηλικιωμένους (ασθματικούς και μη) έχει περιγραφεί 
δυσλειτουργία των β-αδρενεργικών υποδοχέων 

Connolly MJ, Τhorax 1994

• Η μακροχρόνια φλεγμονή στους αεραγωγούς προκαλεί 
μείωση της έκφρασης των αδρενεργικών υποδοχέων 
(συνεπώς πρόβλημα στη θεραπεία με β2 αγωνιστές). 

AKoto HJ Clin Invest 1996

• Μείωση του αριθμού των υποδοχέων ακετυλοχολίνης με την 
ηλικία 

Gupta P, Drugs Ageing 2008



3ος

• Είναι εύκολο να τεθεί η διάγνωση του 
άσθματος σε έναν ηλικιωμένο ασθενή



Διάγνωση

• Συμπτωματολογία

• Αντικειμενική εκτίμηση μεταβλητότητας στην 
απόφραξη των αεραγωγών



Διάγνωση

• Συμπτωματολογία

• Αντικειμενική εκτίμηση μεταβλητότητας στην 
απόφραξη των αεραγωγών



Ηλικιωμένοι ασθενείς

Δύσπνοια 

Συρίττουσα αναπνοή

Βήχας

Νυκτερινή εμφάνιση των συμπτωμάτων



Ηλικιωμένοι ασθενείς

Δ.Δ συρίττουσας αναπνοής

• Άσθμα

• ΧΑΠ

• Καρδιακή ανεπάρκεια «καρδιακό άσθμα»

• Οξεία βρογχίτιδα

• Βρογχεκτασίες

• ΓΟΠ

• Εισρόφηση ξένου σώματος

• Τραχειοβρογχικοί όγκοι



Διάγνωση

• Συμπτωματολογία

• Αντικειμενική εκτίμηση μεταβλητότητας στην 
απόφραξη των αεραγωγών



• <50% των νεοδιαγνωσθέντων με άσθμα 

υποβάλλονται σε λειτουργικό έλεγχο

• το 42% σε ηλικία 70-79 ετών

• το 29% σε ηλικία 80-89 ετών

• το 9,5% σε ηλικία 90-99 ετών

Gershon et al, Chest 2012



1. Μειωμένη συνεργασία ασθενή

οι ηλικιωμένοι μπορούν να πραγματοποιήσουν καλή 

ποιότητας σπιρομέτρηση (όπως και οι νεότεροι)

Bellia et al, SA.R.A. study, AJRCCM 2000

2. Διαφορετικές τιμές αναφοράς λόγω των 
μεταβολών με την ηλικία





Η ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή σημαίνει 
άσθμα;

>5000 ασθενείς με ΧΑΠ (UPLIFT)

53.9% αύξηση του FEV1≥12% και ≥ 200 mL

65.6% αύξηση του FEV1 ≥15%

38.6% απόλυτη αύξηση επί του FEV1 % pred ≥ 10%

>2/3 βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας μετά 
τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών

Tashkin et al, ERJ 2008



H μη ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή 
αποκλείει το άσθμα;

16% ασθενών με άσθμα εμφάνισαν μη αναστρέψιμη απόφραξη 
των αεραγωγών μετά από 20-30 χρόνια παρακολούθησης

Vonk JM, Thorax 2003

30% ασθενών με σταθερή απόφραξη αεραγωγών είχαν ιστορικό 
άσθματος

Weiss Nature Genetics 2010



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
remodeling)

• Συνύπαρξη ΧΑΠ (ACOS)

• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης
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Στοιχεία του remodeling των αεραγωγών

Lazaar and Panettieri, Am J Med, 2003



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
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Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
remodeling)

• Συνύπαρξη ΧΑΠ (ACOS)

• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών

Αξονική τομογραφία θώρακος



Βρογχική υπεραντιδραστικότητα

• Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με άσθμα

• Έως και τα 2/3 των ασθενών με ΧΑΠ

• Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα αυξάνεται  με την ηλικία σε μη 

καπνιστές υγιείς

Sparrow D Am Rev Respir Dis 1991

SAPALDIA study (Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults) 

17% του γενικού πληθυσμού παρουσίασε BHR στη μεταχολίνη

και το 50% αυτών ήταν ασυμπτωματικοί

SAPALDIA Cohort Study, Thorax 2006

Θα προχωρήσουμε σε δοκιμασία πρόκλησης;



• Οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσιάζουν 
ατοπία;



Aτοπία και ηλικιωμένοι ασθματικοί

• Η ολική IgE μειώνεται με την ηλικία
Gergen PJ, J Allergy Clin Immunol 2009

• Μικρότερο ποσοστό ατοπίας συγκριτικά με τους 
νέους ασθματικούς

Huss Annals of Allergy Asthma and Immunology, 2001

• Υψηλότερο ποσοστό ατοπίας συγκριτικά με 
συνομήλικους χωρίς άσθμα

• Θετικά δερματικά test 37% οι ασθματικοί έναντι 
8,3% των ασθενών με ΧΑΠ

Sin BA, J Invest Allerg Clin Immunol, 2006

• Αυξημένα ποσοστά ευαισθητοποίησης σε 
αλλεργιογόνα

Scichilone N, Exp Rev Respir Med, 2010



Παθήσεις ανώτερου αναπνευστικού και ηλικιωμένοι 
ασθματικοί

• Η ρινίτιδα και το άσθμα, αν και μη ατοπικά στους 
ηλικιωμένους ασθματικούς, φαίνεται να συσχετίζονται

Song WJ, Ann Allergy Asthma Immunol 2013

• Χρόνια ρινοκολπίτιδα

• Το late-onset άσθμα σχετίζεται με την χρόνια 
ρινοκολπίτιδα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αλλεργίας

Jarvis D, Allergy 2012



4ος

• Η προσέγγιση και η φαρμακευτική 
αντιμετώπιση του ηλικιωμένου ασθματικού 
δε διαφέρει από αυτή του νεότερου 
ασθματικού



Αντιμετώπιση του ηλικιωμένου ασθματικού

• Έλεγχος της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

• Έλεγχος τρόπου χρήσης συσκευών εισπνεόμενων 
φαρμάκων

• Εκτίμηση της καλύτερης προσωπικής FEV1

• Αντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

• Αντιμετώπιση οστεοπόρωσης και συνυπαρχουσών 
παθήσεων

Battaglia, Breathe 2016



Δυσκολίες στη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
ασθματικών 3ης ηλικίας

• Ασθενείς που δε θέλουν ή δεν μπορούν να λάβουν 
προφυλακτική αγωγή

• Ψυχοκινητικά ή/και νοητικά προβλήματα που 
δυσχεραίνουν τη χρήση συσκευών

• Έλλειψη φαρμακευτικών μελετών για ασθματικούς 
3ης ηλικίας

Battaglia, Breathe 2016



Almost half of elderly asthmatics are treated with drugs 

that have not been tested in such populations.

Respiration 2015;89:383–389 



Δυσκολίες στη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
ασθματικών 3ης ηλικίας

• Συνοσηρότητα και πολυφαρμακία: αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων και αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων 
ενεργειών

• Γήρανση : μειωμένη λειτουργικότητα ήπατος -
νεφρών 

Battaglia, Breathe 2016



Δυσκολίες στη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
ασθματικών 3ης ηλικίας

Η μακροχρόνια και η υψηλή δοσολογία των 
κορτικοειδών ενέχει αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων 
ενεργειών 

Oι β2- αγωνιστές και η θεοφυλλίνη (η κάθαρσή της 
μειώνεται κατά 22-35%) στους ηλικιωμένους πρέπει 
να χορηγούνται με προσοχή λόγω των 
ταχυαρρυθμιών

Battaglia, Breathe 2016





Αντιμετώπιση του ηλικιωμένου ασθματικού

• Σε αντένδειξη για β2-αγωνιστή (κίνδυνος 
καρδιοτοξικότητας), αντικατάσταση με 
αντιχολινεργικό

• Προσθήκη per os αγωγής (αναστολείς λευκοτρενίων, 
χαμηλής δόσης θεοφυλλίνη 5-10mg/L) σε σοβαρό 
άσθμα 

Battaglia, Breathe 2016



Υπέρ και Κατά της χρήσης αντιλευκοτριενίων στο άσθμα στην 3η

ηλικία

Scichilone , Clin Interv in Aging, 2013 



Συσκευές 
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Αλγόριθμος αντιμετώπισης άσθματος στην 3η

ηλικία
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Σημεία-κλειδιά: Άσθμα στην 3η ηλικία

• Είναι συχνό και στην 3η ηλικία

• Εμφανίζει ποικιλομορφία στη βαρύτητα, την παθογένεση
και τους παράγοντες κινδύνου 

• Η διάγνωση παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της 
συνοσηρότητας και των μεταβολών στο αναπνευστικό 
που συμβαίνουν με το χρόνο

• Η αντιμετώπιση είναι πολυπαραγοντική και 
εξατομικευμένη




