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Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας 
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Ιστορική αναδρομή 

• 1940: ενδογενές και εξωγενές άσθμα 
Rackemann, J Allergy 

• 2001: αλλεργικό και μη αλλεργικό άσθμα 
 

• 2004: early versus late onset με παρουσία ή όχι 
ηωσινοφιλίας 

Miranda, JACI 

• 2008: adult onset ηωσινοφιλικό άσθμα 
Haldar, AJRCCM 

 

Ευρύ ηλικιακό φάσμα στο Late onset asthma: >12 ετών 



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

• Γυναίκα 70 ετών πρώην καπνίστρια (διακοπή προ 
20ετίας, 8pys) προσέρχεται στο Ε.Ι. αιτιώμενη 
συρίττουσα αναπνοή και μη παραγωγικό βήχα από 
μηνός. 
 

• Αναφέρει 3-4 παρόμοια επεισόδια την τελευταία 2ετία 
κυρίως μετά από ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού 
 

• Ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας 



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 
 

• Επίπτωση άσθματος στη 3η ηλικία: 6-10%   
• ♀ > ♂ ηλικίας 64–75 ετών 
• Παρόμοια ποσοστά στα δύο φύλα σε >75 ετών 

 
• 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 
(το άσθμα ευθύνεται για το 16% του συνολικού 
κόστους, η συνοσηρότητα προθέτει ένα 13% ή και 
περισσότερο). 
 

Bahadori K, BMC Pulm Med 2009 



Ηλικιωμένοι ασθενείς 
 

Συνοσηρότητα  
Μειωμένη αντίληψη των συμπτωμάτων 
Αποδοχή της δύσπνοιας ως φυσιολογικό 
 
 
Αυτοπεριορισμός των δραστηριοτήτων 
Κοινωνική απομόνωση 
Κατάθλιψη  
Περιορισμένη χρήση σπιρομέτρησης 

ΥΠΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 



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 



Φαινότυποι ηλικιωμένου ασθενή με άσθμα 

• Άσθμα από την παιδική ηλικία 
 
• Άσθμα όψιμης έναρξης (late onset) 
 
• Άσθμα και ΧΑΠ (overlap syndrome) 



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 



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: +/-, ++ 



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 



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  



• Μείωση της ευενδοτότητας του θωρακικού 
τοιχώματος  

• Μειωμένη λειτουργικότητα των αναπνευστικών 
μυών 

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

Αποτέλεσμα 
• αυξημένο έργο αναπνοής 

Έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας με την ηλικία 



Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα με την ηλικία 

• Έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
• Μεταβολές στο ανοσιακό σύστημα 

(ανοσογήρανση) 
• Μειωμένη απάντηση σε βρογχοδιασταλτικά 



Μεταβολές 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). Τα 
κορτικοειδή περιορίζουν αυτές τις διαδικασίες μέσω μείωσης 
της φλεγμονής  

AKoto HJ Clin Invest 1996 
 

• Στους χολινεργικούς υποδοχείς δεν περιγράφονται ιδιαίτερες 
μεταβολές με την ηλικία  

Van Schayck C, Thorax 1991 
 



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (συν.) 
 
Ακρόαση πνευμόνων: μουσικοί ήχοι άμφω 
 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
FEV1:  65% pred (1100ml) 
FVC: 93% pred (1760 ml) 
FEV1/FVC: 0,62 
FEF25%-75%: 23% pred (590 ml) 
 



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 



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (συν.) 
 
Δοκιμασία βρογχοδιαστολής με 4 puffs Aerolin και 30’ μετά: 
 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
FEV1:  65% pred (1100ml) 
FVC: 93% pred (1760 ml) 
FEV1/FVC: 0,62 
FEF25%-75%: 23% pred (590 ml) 
 

79% (1340ml)   
ΔFEV1= 240ml, 21,8% 



Διάγνωση  

Βρογχικό άσθμα 



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 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 
• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών 



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης 

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
remodeling) 

• Συνύπαρξη ΧΑΠ 
• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών 



Στοιχεία του remodeling των αεραγωγών 

Lazaar and Panettieri, Am J Med, 2003 



Φλεγμονή και remodeling 

Η φλεγμονή των αεραγωγών προηγείται του remodeling.  
Πιο σοβαρές και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 
H σχέση φλεγμονής και remodeling είναι σύνθετη και δεν έχει πλήρως 

αποσαφηνιστεί.  
 
 
Αν και υπάρχει στενή συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους, οι δομικές 

μεταβολές μπορούν να συμβαίνουν ανεξάρτητα της φλεγμονής και μπορεί να 
προηγούνται της εμφάνισης των συμπτωμάτων του άσθματος. 

Tang et al, Pharmacol Ther 2006 
 
Η παρουσία φλεγμονής στους αεραγωγούς δε σημαίνει ότι θα υπάρχει απαραίτητα 

και remodeling και δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση βαθμού φλεγμονής και 
βαθμού remodeling. 

 
 
Στοιχεία του remodeling, όπως είναι η πάχυνση της μυϊκής στιβάδας φαίνεται να 

υπάρχει και σε μικρά παιδιά  
Regamey et al, AJRCCM 2008 

 



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης 

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
remodeling) 

• Συνύπαρξη ΧΑΠ 
• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών 

 



• > 50% των ηλικιωμένων ασθενών με άσθμα 
έχουν ιστορικό καπνίσματος (νυν ή πρώην 
καπνιστές) 

Bauer BA, Chest 1997 



Διάγραμμα Venn 

ATS COPD guidelines, 1995 



Overlap αποφρακτικών νοσημάτων 

Soriano JB, Chest 2003 

To 20% των ασθενών >1 νόσημα 



Άσθμα ή ΧΑΠ 

• Συμπτωματολογία επί παροξύνσεων στο 
άσθμα 

• Αναπνευστικοί όγκοι και διαχυτική ικανότητα 
• ↓ μειωμένη διαχυτική ικανότητα και σαφές 

ιστορικό καπνίσματος υπέρ ΧΑΠ 
• Ιστορικό ατοπίας, ή υψηλή συγκέντρωση 

ηωσινόφιλων στο αίμα, στα πτύελα, ή το BAL 
είναι ενδεικτικά άσθματος 

Gibson PG, Thorax 2009 



Overlap άσθματος - ΧΑΠ  
ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
• Αυξημένη ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή (>400ml και 

>15%ΔFEV1) 
• Ηωσινοφιλία πτυέλων 
• Ιστορικό άσθματος πριν την ηλικία των 40 ετών 
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
• Υψηλή  ολική IgE level 
• Ιστορικό ατοπίας 
• ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή (>200ml και 

>12%ΔFEV1) σε δύο μετρήσεις 
 
 

 
2 μείζονα ή 1 μείζον και 2 ελάσσονα κριτήρια 

Soler –Cataluna, Arch Bronconeumol, 2012 



Overlap άσθματος - ΧΑΠ 

Συνύπαρξη άσθματος και ΧΑΠ 
 ●   κάπνισμα 
 ●   έκθεση σε ενδοτοξίνες στον αναπνεόμενο 

αέρα 
 ●   λανθάνουσα λοίμωξη από adenovirus στα 

κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου (ο 
adenovirus αυξάνει την απάντηση των αεραγωγών στις 
ενδοτοξίνες και μειώνει την αντιφλεγμονώδη δράση των 
κορτικοειδών) 
 

Reed CE, JACI 2010 



Αίτια μη αναστρέψιμης απόφραξης 

• Αναδιαμόρφωση των αεραγωγών (airway 
remodeling) 

• Συνύπαρξη ΧΑΠ 
• Συνύπαρξη βρογχεκτασιών 
 
 
Αξονική τομογραφία θώρακος 



Θα προχωρήσουμε σε δοκιμασία πρόκλησης; 

• Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα αυξάνεται  με την ηλικία σε μη 
καπνιστές υγιείς 

Sparrow D Am Rev Respir Dis 1991 

 
• 10-20% του πληθυσμού εμφανίζει BHR και συχνά είναι 

ασυμπτωματικοί 
Xu X, Lancet 1997 

 
• Παράγοντες που σχετίζονται με μεγαλύτερη BHR : χαμηλές τιμές 

στη σπιρομέτρηση και ιστορικό καπνίσματος 
Scichilone NM, ERJ 2005 

 
• 63% ανδρών  και 87% των γυναικών με ΧΑΠ, παρουσίασαν BHR στη  

μεταχολίνη 
Kanner RE, AJRCCM, 1994 



Aτοπία και ηλικιωμένοι ασθματικοί 

• 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 InvestAllerg Clin Immunol, 2006 
 

• Αυξημένα ποσοστά ευαισθητοποίησης σε 
αλλεργιογόνα 

Scichilone N, Exp Rev Respir Med, 2010 



Αντιμετώπιση του ηλικιωμένου ασθματικού 

• Έλεγχος της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 
 
• Έλεγχος τρόπου χρήσης συσκευών εισπνεόμενων 

φαρμάκων 
 

• Εκτίμηση της καλύτερης προσωπικής FEV1 
 

• Αντιμετώπιση οστεοπόρωσης και συνυπαρχουσών 
παθήσεων 
 

• Αντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός 



Αντιμετώπιση του ηλικιωμένου ασθματικού 

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

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



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 
 

• Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και αυξημένη 
συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών 
 

• Έλλειψη φαρμακευτικών μελετών για ασθματικούς 
3ης ηλικίας 



Θεραπευτική προσέγγιση ασθματικού στην 3η ηλικία 

Airflow obstruction → Long-acting bronchodilator 
Airway inflammation → Corticosteroids; macrolides 
Systemic inflammation → Statins (potentially) 

Inhaler technique inadequacy → Appropriate device selection, education, and reassessme  
Non-adherence → Self management education; patient–clinician partnership 
Exacerbations → Written action plan 

Smoking → Smoking cessation counselling and pharmacotherapy 
Obesity → Diet modification and weight loss interventions 
Physical inactivity → Pulmonary rehabilitation 

Guideline based treatment is  
recommended for specific comorbidities 

Gibson PG, Lancet  2010 



Συσκευές  

Gibson PG, Lancet 2010 



Διάγνωση – αντιμετώπιση άσθματος στην 3η 
ηλικία 

Chotirmall SH, JAGS 2009 

Συμβατή συμπτωματολογία +/- αναστρεψιμότητα στις PFTs 
Σε μη αναστρεψιμότητα σκεφθείτε: 

Δύσπνοια αίσθημα βάρους στο στήθος 
Ξηρός βήχας 
Υποτροπιάζοντα επεισόδια συρίττουσας αναπνοής 

Δοκιμή με αντιχολινεργικό  
DLCO για ΔΔ από ΧΑΠ 
Σταθερή απόφραξη (long-standing  άσθμα) 

Επιβεβαίωση διάγνωσης άσθματος 
Εκτίμηση τεχνικής λήψης εισπνεόμενων φαρμάκων, 
εκτίμηση γνωσιακής λειτουργίας 

Εκτίμηση συνοσηρότητας και πιθανότητας εμφάνισης 
ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία 

Θεραπεία άσθματος 
Κύριες τάξεις φαρμάκων 
• β-αγωνιστές 
•Αντιχολινεργικά 
•κορτικοστεροειδή 

Τρόπος χορήγησης φαρμάκου 
• Iκανοποιητική τεχνική εισπνοής και γνωσιακών 
λειτουργιών       MDI, DPI +/- Spacer 
• Eπί μη ικανοποιητικής τεχνικής και γνωσιακής 
λειτουργίας        σκέψη για χρήση νεφελοποίησης 
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• Ποικιλομορφία στη βαρύτητα, την παθογένεση και 
τους παράγοντες κινδύνου  
 

• Συχνή η μη αναστρεψιμότητα της απόφραξης 
 

• Overlap άσθματος - ΧΑΠ 
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• Πολυπαραγοντική εκτίμηση κι αντιμετώπιση των 
ηλικιωμένων ασθματικών 

Gibson PG, Lancet  2010 
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