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Η ιστορία της ΧΑΠ αρχίζει… 

    Το βράδυ της 12 Οκτωβρίου του 1492 ο 

Χριστόφορος Κολόμβος θα γράψει στο 

ημερολόγιο του: 

    “Μου προσφέρθηκαν λίγα αποξηραμένα 

φύλλα που ανέδιδαν ένα χαρακτηριστικό και 

ιδιάζον άρωμα’’ 

     Αυτός και οι σύντροφοί του είχαν ανακαλύψει 

το ίδιο απόγευμα σε ένα νησί των Bahamas 

τον καπνό… 

 



Η ιστορία της ΧΑΠ αρχίζει… 

     Ο Rodrigo de Perez που ταξίδευε μαζί του 

παρατήρησε τη διαδικασία του καπνίσματος 

και την μετέφερε στην Ισπανία. 

     Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που κάπνισε 

και εθίστηκε στον καπνό. 

     Ήταν τέτοια η εντύπωση που του 

προκάλεσε η εκπνοή του καπνού από το 

στόμα, που φυλακίστηκε ως δαιμονισμένος!  

    

Όταν αποφυλακίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το κάπνισμα ήταν ήδη 

μια δημοφιλής συνήθεια σε όλη την Ευρώπη… 





Τι μπορούμε να προσφέρουμε; 

      Η χρόνια βρογχίτιδα και το 

εμφύσημα είναι νόσοι για τις 

οποίες το μόνο που μπορούμε να 

προσφέρουμε στον ασθενή είναι η 

αμέριστη, αλλά αδικαιολόγητη 

συμπάθειά μας.  

      Η νόσος αποτελεί μια δίκαιη 

νέμεση για τις αδυναμίες μας και 

την παράδοση στις επιθυμίες μας. 

                        Fletcher M, BMJ 1976 

                                                    

Fletcher and Peto, BMJ 1977 



ΧΑΠ: 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως - Υπεύθυνη για το 5.6% 

των θανάτων παγκοσμίως  (3.000.000 θάνατοι ετησίως) 



Η έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα 

Tzanakis N, et al. Chest  2004; 125: 892-900.  
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Η έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα 
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ΧΑΠ: επίδραση στις καθημερινές δραστηριότητες 

Kourlaba G, et al. International Journal of COPD 2016; 11: 2179–2189. 



Οικονομικό φορτίο στη ΧΑΠ 

 

  

 

 Souliotis K, et al. IJCOPD 2017; 12: 1395–1400. 



Global Strategy for Diagnosis, Management 

and Prevention of COPD, 2017 



Ορισμός ΧΑΠ 

• Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία συχνή νόσος 

που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί και χαρακτηρίζεται 

από επίμονα συμπτώματα και επίμονο περιορισμό της ροής του 

αέρα, που οφείλονται σε ανωμαλίες των αεραγωγών ή/και των 

κυψελίδων που συνήθως προκαλούνται από σημαντική έκθεση σε 

βλαπτικά σωματίδια ή αέρια (κυρίως κάπνισμα) 

 

 

GOLD 2017 

NEW 

Φλεγμονή; 

Συνοδά νοσήματα; 

Παροξύνσεις; 

Σπιρομέτρηση; 



Ορισμός ΧΑΠ 

• Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία συχνή νόσος 

που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί και χαρακτηρίζεται 

από επίμονο περιορισμό της ροής του αέρα, που είναι κατά κανόνα 

προοδευτικός και συνδέεται με υπερβολική χρόνια φλεγμονώδη 

απάντηση των αεραγωγών και των πνευμόνων σε βλαπτικά 

σωματίδια ή αέρια (κυρίως κάπνισμα) 

• Οι παροξύνσεις και οι συνυπάρχουσες παθήσεις συμβάλουν στη 

συνολική βαρύτητα της νόσου 

 
GOLD 2016 



ΧΑΠ-Συμπτώματα/Παράγοντες κινδύνου 

• Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι η δύσπνοια, ο βήχας και/ή αυξημένη 

απόχρεμψη – Τα συμπτώματα συνήθως υποεκτιμώνται από τους 

ασθενείς 

•  Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα  

      Άλλοι παράγοντες κινδύνου 

     1. Επαγγελματική έκθεση όπως έκθεση σε καύση βιομάζας ή 

μόλυνση του αέρα 

     2. Ενδογενείς παράγοντες: γενετικές ανωμαλίες, ανώμαλη ανάπτυξη 

πνευμόνων, επιταχυνόμενη γήρανση 

 
GOLD 2017 NEW 



XAΠ: Παράγοντες κινδύνου 

Nutrition 

Infections 

Socio-economic 

status 

Aging Populations 

80-90% συνολικού κινδύνου  

ανάπτυξης ΧΑΠ 



Νοικοκυριά που χρησιμοποιούν βιομάζα για 

μαγείρεμα 

WHO: http://www.who.int/ceh/publications/en/map09b.jpg (Oct 2017) 



XAΠ οφειλόμενη σε έκθεση σε βιομάζα vs XAΠ σε καπνιστή: 

πιο αργή έκπτωση του FEV1  

Ramirez-Venegas A, et al. AJCCM 2014; 190: 996-1002. 



3 μείζονα μονοπάτια έκπτωσης της αναπνευστικής 

λειτουργίας που οδηγούν σε ΧΑΠ αποφρακτικού σταδίου ΙΙ 

Martinez FD. N Engl J Med 2016; 375: 871-8. 

Blue line (classic COPD): 

cigarette smoking or chronic 

exposure to biomass smoke;  

Orange line: severe childhood asthma. 

Lung function is ↓ than normal at birth, 

shows a major decline during the 

preschool years, and may continue to 

decline at a slower pace thereafter. LRTIs 

(especially pneumonia before 3 years of 

age) and air pollution may similarly alter 

lung function growth. 

Purple line: Genetic and prenatal factors 

influence lung function at birth, and deficits persist 

into adult life (early origins of airflow limitation). 



Διάγνωση ΧΑΠ 

• Η κλινική διάγνωση της ΧΑΠ θα πρέπει να θεωρείται πιθανή σε κάθε 

ασθενή που εμφανίζει δύσπνοια, χρόνιο βήχα ή απόχρεμψη και ιστορικό 

έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου της νόσου (κυρίως κάπνισμα) 

GOLD 2017  

Ενδείξεις-κλειδιά για να τεθεί η υποψία της ΧΑΠ  

 

Δύσπνοια: Επίμονη, επιδεινούμενη με το χρόνο και την άσκηση 

Χρόνιος βήχας: Συχνά διαλείπων και ξηρός 

Χρόνια παραγωγή πτυέλων: οποιοδήποτε πρότυπο μπορεί να είναι ένδειξη ΧΑΠ 

Παραγωγικός βήχας: 30% των ασθενών με ΧΑΠ 

Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού 

Ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου της νόσου (κάπνισμα) 

Οικογενειακό ιστορικό ΧΑΠ ή παραγόντων που σχετίζονται με την παιδική ηλικία 

(βάρος γέννησης, λοιμώξεις αναπνευστικού, κτλ) 

NEW 



Σπιρομέτρηση επί ενδείξεων σε ηλικίες άνω των 40 

• Οι προαναφερθείσες ενδείξεις δεν είναι διαγνωστικές, αλλά η 

παρουσία πολλών ενδείξεων πολλαπλασιάζει την πιθανότητα της ΧΑΠ 

• Απαραίτητη για τη διάγνωση η σπιρομέτρηση (προ/μετά 

βογχοδιαστολή) 

 

GOLD 2017  



O ρόλος της σπιρομέτρησης 

• Διάγνωση 

• Αξιολόγηση βαρύτητας περιορισμού ροής του αέρα (για πρόγνωση) 

• Παρακολούθηση 

     #Θεραπευτικές αποφάσεις 

       -Φαρμακευτικές σε επιλεγμένες περιπτώσεις  

         (π.χ. διαφορά σπιρομέτρησης και βαρύτητας συμπτωμάτων) 

       -Σκέψη για εναλλακτική διάγνωση  

        (όταν τα συμπτώματα είναι δυσανάλογα του βαθμού της απόφραξης) 

       -Μη φαρμακευτικές (π.χ. επεμβατικές επιλογές) 

     #Αναγνώριση ταχείας έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας 

GOLD 2017 

NEW 



Διάγνωση ΧΑΠ 

   

Συμπτώματα 

•Δύσπνοια 

•Χρόνιος βήχας 

•Απόχρεμψη 

Παράγοντες κινδύνου 

•Ενδογενείς παράγοντες 

•Κάπνισμα 

•Eπαγγελματικοί 

•Εσωτερική/εξωτερική 

μόλυνση 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: Απαραίτητη για την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης GOLD 2017 

NEW 



Εκτίμηση ασθενών με ΧΑΠ  

• Εκτίμηση της απόφραξης των αεραγωγών (σπιρομέτρηση προ/μετά 

βρογχοδιαστολή)  

 

• Εκτίμηση των συμπτωμάτων (mMRC, CAT score) 

 

• Εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης παροξύνσεων (μεγαλύτερος σε 

ασθενείς με ≥ 2 παροξύνσεις το τελευταίο έτος ή FEV1 < 50% της  

προβλεπόμενης τιμής) 

 

• Εκτίμηση των συνοδών νοσημάτων (↑ κίνδυνος για καρδιαγγειακές 

παθήσεις, οστεοπόρωση, λοιμώξεις αναπνευστικού, άγχος, κατάθλιψη,  

     σακχαρώδη διαβήτη και καρκίνο του πνεύμονα)  

GOLD 2017  



Επιπρόσθετος έλεγχος ασθενών με ΧΑΠ  

•Ακτινογραφία θώρακα: Σπάνια διαγνωστική, χρησιμεύει για τον αποκλεισμό 

άλλων διαγνώσεων 

•Στατικοί όγκοι και Διάχυση (DLco): Αξιολόγηση βαρύτητας 

•Παλμική οξυμετρία και αέρια αρτηριακού αίματος (σε SatO2 < 92%): Για τη 

χορήγηση μακροχρόνιας οξυγονοθεραπείας (LTOT) 

•Έλεγχος για ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης: σε Καυκάσιους με ΧΑΠ ηλικίας  

< 45 ετών ή με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό ΧΑΠ 

Δοκιμασίες άσκησης: Δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών (6MWT) ή σε ειδικό 

εργαστήριο (καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης - CPET) 

 

 

 
GOLD 2017  



ΧΑΠ: Διαφορική διάγνωση 

• Άσθμα  

• Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια 

• Βρογχεκτασίες 

• Φυματίωση 

• Αποφρακτική βρογχιολίτιδα 

• Διάχυτη πανβρογχιολίτιδα 

GOLD 2017 



Θεραπευτική αντιμετώπιση ανάλογα  

με το αποφρακτικό στάδιο της ΧΑΠ  

 0 

"σε κίνδυνο" 

Ι 

Ήπια 

ΙΙ 

Μέτρια 

ΙΙΙ 

Σοβαρή 

IV 

Πολύ σοβαρή 

Σπιρομέτρηση κ.φ. 

Χρόνια 

συμπτώματα 

(βήχας, 

απόχρεμψη) 

FEV1/FVC<70%  

FEV1 80% 

± συμπτώματα 

FEV1/FVC<70%  

FEV1 50-80% 

± συμπτώματα 

FEV1/FVC<70%  

FEV1 30-50% 

± συμπτώματα 

FEV1/FVC<70%  

FEV1 <30% ή 

FEV1 <50%  

+ ΧΑΑ (ή ΧΠΚ) 

Αποφυγή παραγόντων κινδύνου - Αντιγριπικός εμβολιασμός 

Βρογχοδιασταλτικά βραχείας δράσης κατ' επίκληση 

Βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης 

Αποκατάσταση (Rehabilitation) 

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή 

(σε συχνές παροξύνσεις) 

LTOT 

Χειρουργικές 

επεμβάσεις 

Ροφλουμιλάστη  
επί συχνών παροξύνσεων  

σε χρόνια βρογχίτιδα 

GOLD 2011 



FEV1 < 35% 

PT # 1 
58 y 

FEV1: 28 % 

MRC: 2/4 

6MWD: 540 m 

BMI: 30 

BODE: 3 

PT  # 2 
72 y 

FEV1: 32% 

MRC: 4/4 

6MWD: 154 m 

BMI: 24 

BODE: 9 

Cote et al 

 

 

 

TNF-α (-) 

 

 

 

TNF-α (+) 

MMP9 (+) 

ΧΑΠ = Ετερογενής νόσος 

1 2 3 4 



Φαινότυποι στη ΧΑΠ = Χθες   

COPD 

Χρόνια 
Βρογχίτιδα 

Εμφύσημα 

Άσθμα 

Αποφρακτικά 
νοσήματα 

Blue Bloatter   vs    Pink Puffer  



Φαινότυποι στη ΧΑΠ = Σήμερα 

COPD 

 

•Κάπνισμα 

•Α1- αντιθρυψίνη 

•Βαθμός δύσπνοιας 

•↓ BMI 

•Πνευμονική καχεξία 

•Frequent exacerbators 

•Συνοδά νοσήματα 

 

•Airflow limitation 

•Rapid decliners 

•BD response 

•↓ DLco 

•Υπερκαπνία 

•Υπερδιάταση 

•Χαμηλή αντοχή στην 

άσκηση 

•Πνευμονική 

υπέρταση 

 

•Εμφύσημα 

•Χρόνια βρογχίτιδα 

Ακτινολογικοί 

Κλινικοί 
Λειτουργικοί 

Βιολογικοί δείκτες 

•Προκλητά πτύελα 

•EBC 

•Ορός 
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ροής  (GOLD) 
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CAT < 10 CAT ≥ 10 
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Συνδυασμένη αξιολόγηση της ΧΑΠ 
Όταν αξιολογείς τον κίνδυνο, επέλεξε τον υψηλότερο κίνδυνο σύμφωνα με το στάδιο κατά GOLD 

ή το ιστορικό των παροξύνσεων 

 (Μία ή περισσότερες νοσηλείες για παρόξυνση ΧΑΠ συνιστούν υψηλό κίνδυνο) 

GOLD 2011-2016 

Συμπτώματα 

Δύσπνοια 

mMRC 0-1 mMRC ≥ 2 



Σταδιοποίηση της βαρύτητας του περιορισμού της 

εκπνευστικής ροής του αέρα 

(FEV1 μετά βρογχοδιαστολή) 

GOLD 2017  Βαθμονόμηση της απόφραξης 

(grade of airflow limitation) 



Αξιολόγηση δύσπνοιας με την τροποποιημένη 

κλίμακα MRC (mMRC) 

GOLD 2017  



Ερωτήσεις: 8 

Σκορ : 0-40 

GOLD 2017  



Επιβεβαίωση  

της διάγνωσης με 

σπιρομέτρηση 

Εκτίμηση του 

περιορισμού της 

ροής  του αέρα 

Εκτίμηση των 

συμπτωμάτων/κινδύνου 

παρόξυνσης 

Μετά βρογχοδιαστολή 

FEV1/FVC < 0.7 

FEV1 

 

GOLD 1 ≥ 80 

GOLD 2 50-79 

GOLD 3 30-49 

GOLD 4 < 30 

GOLD 2017 

(A) (B) 

(C) (D) 

mMRC 0-1 

CAT < 10 

mMRC ≥ 2 

CAT ≥ 10 

Συμπτώματα 

Ιστορικό 

παροξύνσεων 

≥ 2 ή ≥ 1  που 

οδηγεί σε  

νοσηλεία 

0 ή 1  (που 

δεν οδηγεί σε 

νοσηλεία) 

NEW 



Στόχοι θεραπείας 

• Ανακούφιση συμπτωμάτων 

• Βελτίωση ικανότητας για άσκηση 

• Βελτίωση γενικής κατάστασης υγείας 

 

• Παρεμπόδιση εξέλιξης της νόσου 

• Πρόληψη και θεραπεία  παροξύνσεων 

• Μείωση θνητότητας 

 

GOLD 2017 

            

                  

                    ↓ συμπτωμάτων 

 

↓ κινδύνου 



Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Γενικές αρχές θεραπείας 

• Διακοπή καπνίσματος: Κλειδί στη θεραπεία 

 

• Φαρμακοθεραπεία και θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης: 

αυξάνουν το χρόνο διακοπής  

 

• Ηλεκτρονικό τσιγάρο: αβέβαιη η αποτελεσματικότητά του (ως βοήθημα 

στην διακοπή καπνίσματος) και η ασφάλεια του 

GOLD 2017 



Γενικές αρχές θεραπείας 

• Φαρμακευτική θεραπεία: ↓ τα συμπτώματα, τη συχνότητα και 

βαρύτητα των παροξύνσεων και βελτιώνει τη γενική κατάσταση υγείας 

(ποιότητα ζωής) και την αντοχή στην άσκηση 

 

• Κάθε φαρμακευτική παρέμβαση θα πρέπει να εξατομικεύεται 

 

• Τακτική αξιολόγηση χρήσης εισπνευστικών συσκευών 

 

GOLD 2017 



Γενικές αρχές θεραπείας 

• Αντιγριπικός/Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός: ↓την επίπτωση των 

λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

 

• Πνευμονική αποκατάσταση: βελτιώνει τα συμπτώματα, την ποιότητα 

ζωής και την φυσική και συναισθηματική συμμετοχή στις καθημερινές 

δραστηριότητες 

 

 

 

GOLD 2017 



Γενικές αρχές θεραπείας 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία: Σε ασθενείς με σοβαρή 

υποξυγοναιμία στην ηρεμία βελτιώνει την επιβίωση 

 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία: σε ασθενείς με σταθερή ΧΑΠ και 

μέτριο «αποκορεσμό» στην ηρεμία ή την άσκηση δε συστήνεται 

«συστηματική» συνταγογράφηση 

 

• Αξιολόγηση ανάγκης χρήσης μακροχρόνιας οξυγονοθεραπείας: 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι «ατομικοί παράγοντες» κάθε ασθενούς 

 

 
GOLD 2017 



Γενικές αρχές θεραπείας 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός: η μακροχρόνια χρήση του σε 

ασθενείς με σοβαρή υπερκαπνία και συχνές νοσηλείες (λόγω οξείας 

αναπνευστικής ανεπάρκειας)  πιθανώς μειώνει τη θνητότητα και τη 

συχνότητα των νοσηλειών 

• Χειρουργικές ή βρογχοσκοπικές θεραπείες: πιθανά ευεργετικά 

αποτελέσματα  σε επιλεγμένους ασθενείς με προχωρημένο εμφύσημα 

ανθεκτικό στις συνήθεις θεραπείες 

• Παρηγορητικές θεραπείες: αποτελεσματικές στον έλεγχο 

συμπτωμάτων σε ασθενείς με πολύ σοβαρή ΧΑΠ 
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Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

 
• Διακοπή καπνίσματος: Κλειδί στη θεραπεία 

• Συμβουλευτική παρέμβαση, φαρμακοθεραπεία (θεραπείες 

υποκατάστσης νικοτίνης, βουπροπιόνη, νορτριπτυλίνη, βαρενικλίνη) 

• Η συμβουλευτική παρέμβαση από επαγγελματίες υγείας (ακόμα και 

μία σύντομη 3λεπτη παρέμβαση) αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά 

διακοπής (Evidence A) 

• Ηλεκτρονικό τσιγάρο: αβέβαιη η αποτελεσματικότητά του (ως 

βοήθημα στην διακοπή καπνίσματος) και η ασφάλεια του 

• Μείωση ρύπανσης ή/και επαγγελματικής έκθεσης 
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 FEV1: 400 ml κέρδος σε 11 χρόνια 

Anthonisen N, et al. AJRCCM  2002; 166: 675–679. 



Πόσοι ασθενείς με διάγνωση ΧΑΠ 

συνεχίζουν και καπνίζουν; 

Tonnesen P. Eur Respir Rev 2013; 22: 37–43. 

Ήπια ΧΑΠ 

Σοβαρή  

ΧΑΠ 



Βαρενικλίνη: Το πιο αποτελεσματικό 

φάρμακο σε ασθενείς με ΧΑΠ 

Tonnesen P. Eur Respir Rev 2013; 22: 127, 37–43. 



Θεραπευτικός αλγόριθμος για τη διακοπή 

καπνίσματος σε ασθενείς με ΧΑΠ 

C.A. Jimenez-Ruiz, K.O. Fagerström. Monaldi Arch Chest Dis 2013; 79: 1. 



Παρέμβαση σε 5 βήματα 
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Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 
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• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Αντιγριπικός εμβολιασμός 

• Mειώνει τις σοβαρές λοιμώξεις (π.χ. νοσηλείες) και τη θνητότητα σε 

ασθενείς με ΧΑΠ (Evidence Β) 

 

• Συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ (Evidence Α) 
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Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός 

• Το πολυσακχαριδικό αντιπνευμονιοκοκικκό εμβόλιο (PPSV23) μειώνει την 

επίπτωση πνευμονίας της κοινότητας σε ασθενείς με ΧΑΠ ηλικίας < 65 

ετών και FEV1 < 40% PRED και σε ασθενείς με ΧΑΠ και συνυπάρχουσες 

παθήσεις (Evidence B) 

• Στο γενικό πληθυσμό ηλικίας ≥ 65 ετών το PCV13 μειώνει την 

βακτηριαιμία και τον κίνδυνο σοβαρής πνευμονίας από πνευμονιόκοκκο 

(Evidence B) 

• PPSV23/PCV13: συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ ≥ 65 ετών 

και σε νεότερους ασθενείς με ΧΑΠ και συνυπάρχουσες παθήσεις 

(Evidence B) 
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Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 
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• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Πνευμονική αποκατάσταση 

 
• Διάρκεια: τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες 

• H μεγαλύτερη διάρκεια (12 εβδομάδες ή και περισσότερο) δεν 

ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας 

• Χρονικά σημεία έναρξης: στη διάγνωση, μετά από νοσηλεία 

(παρόξυνση), σε προοδευτική επιδείνωση  των συμπτωμάτων 

• Όλοι οι ασθενείς με ΧΑΠ ωφελούνται από την πνευμονική 

αποκατάσταση 

• Θεραπευτική επιλογή με υψηλό κόστος 
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• Συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με συμπτώματα και/ή υψηλό 

κίνδυνο παρόξυνσης (Evidence A) 

• Βελτίωση: της δύσπνοιας, ποιότητας ζωής, ικανότητας για άσκηση 

(Evidence A) 

• Μείωση των νοσηλειών σε ασθενείς με πρόσφατη παρόξυνση ≤ 4 

εβδομάδες από προηγούμενη νοσηλεία (Evidence Β) 

• Μείωση άγχους και κατάθλιψης (Evidence A), ταχύτερη ανάρρωση 

από παροξύνσεις (Evidence B),  βελτίωση της επιβίωσης (Evidence B) 

• Σε ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα 

αποκατάστασης συστήνεται τακτική σωματική άσκηση 
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Πνευμονική αποκατάσταση 

 



–0.4 στο CCQ μετά από πνευμονική αποκατάσταση: 

Ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά 

Kon SS, et al. Thorax 2014; 69: 793-8. 

Mean (95% CI) CCQ with 

pulmonary rehabilitation, 

according to achievement 

(+) or non-achievement (-) 

GOLD 2016 
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Συμπτώματα κατάθλιψης: παράγοντας κινδύνου μη 

ολοκλήρωσης προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης 

στις γυναίκες  

Busch AM, et al. Respir Med 2014; 108: 1007-13. 
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Εκπαίδευση – Αυτοδιαχείρηση – Τηλεϊατρική  

 
• Εκπαίδευση ασθενούς: δεν είναι από μόνη της αποτελεσματική (Evidence C) 

 

• Αυτοδιαχείρηση: η επικοινωνία με επαγγελματία υγείας βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής και μειώνει νοσηλείες και επισκέψεις στα ΤΕΠ (Evidence Β) 

 

• Προγράμματα τηλεϊατρικής: χωρίς κέρδη προς το παρόν (Evidence Β) 
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Μη φαρμακευτική διαχείρηση της ΧΑΠ 

Ομάδα Απαραίτητα Συνιστώμενα Εξαρτώνται  

από τις τοπικές 

κατευθυντήριες 

οδηγίες 

A Διακοπή καπνίσματος 

(μπορεί να περιλαμβάνει 

και φαρμακευτική 

θεραπεία) 

Σωματική άσκηση Αντιγριπικός εμβολιασμός 

Αντιπνευμονιοκοκκικός 

εμβολιασμός 

B, C, D Διακοπή καπνίσματος 

(μπορεί να περιλαμβάνει 

και φαρμακευτική 

θεραπεία) 

Πνευμονική αποκατάσταση 

 

Σωματική άσκηση 

 

Αντιγριπικός εμβολιασμός 

Αντιπνευμονιοκοκκικός 

εμβολιασμός 
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Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Φαρμακευτική θεραπεία σταθερής ΧΑΠ 

• Μειώνει τα συμπτώματα, τη συχνότητα και βαρύτητα των 

παροξύνσεων και βελτιώνει τη γενική κατάσταση υγείας και την 

αντοχή στην άσκηση  

 

• Καμία κλινική μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι η φαρμακευτική θεραπεία 

τροποποιεί τον ρυθμό έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας 
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Φαρμακευτική θεραπεία σταθερής ΧΑΠ NEW 
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Φαρμακευτική θεραπεία σταθερής ΧΑΠ NEW 
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Βρογχοδιαστολή 

 Έλεγχος: Συμπαθητικό νευρικό σύστημα 

 

 Διέγερση : απελευθέρωση (νευροδιαβιβαστή) νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης) 

 

 Σύνδεση νοραδρεναλίνης με αδρενεργικούς υποδοχείς  

     (βρογχικά λεία μυικά κύτταρα) 

 

 Χάλαση λείων μυϊκών ινών και διάταση αεραγωγών 



Βρογχοσυστολή 

 Έλεγχος: Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα 

 

 Διέγερση : απελευθέρωση (νευροδιαβιβαστή) ακετυλοχολίνης 

 

 Σύνδεση ακετυλοχολίνης με μουσκαρινικούς (ή χολινεργικούς υποδοχείς) 

 

 Αλληλουχία μεταγωγής σημάτων 

 Συστολή του λείου μυός 



Βρογχοδιασταλτικά στη σταθερή ΧΑΠ 

• Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας (Evidence A) 

• Ο συνδυασμός βρογχοδιασταλτικών διαφορετικής φαρμακολογικής τάξης 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους και μειώνει την εμφάνιση 

ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με την αύξηση της δόσης ενός μόνο 

βρογχοδιασταλτικού (Evidence B) 

 

• LABA, LAMA:  βελτιώνουν τον FEV1, τη δύσπνοια, την ποιότητα ζωής και 

μειώνουν τις παροξύνσεις (Evidence A) 

• LAMAs: μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση των παροξύνσεων σε σχέση με 

τους LABAs (Evidence A) 

 
GOLD 2017 



Βρογχοδιασταλτικά στη σταθερή ΧΑΠ 

• LABA/LAMA: αποτελεσματικότεροι στη βελτίωση του FEV1 και στη μείωση 

των συμπτωμάτων σε σύγκριση με τις μονοθεραπείες (Evidence Α) 

• LABA/LAMA: αποτελεσματικότεροι στη μείωση των παροξύνσεων σε 

σύγκριση με τις μονοθεραπείες (Evidence Β) ή σε σύγκριση με ICS/LABA 

(Evidence Β)  

• Τιοτρόπιο: μεγιστοποιεί τη θετική επίδραση της πνευμονικής 

αποκατάστρασης στην ικανότητα για άσκηση (Evidence Β)  

• Θεοφυλλίνη: σχετίζεται με μικρό βρογχοδιαταλτικό αποτέλεσμα σε 

σταθερή ΧΑΠ (Evidence Α) που συνοδεύεται από μέτρια κέρδη στη 

μείωση των συμπτωμάτων (Evidence Β)  

 

                         

GOLD 2017 
NEW 



Άδειασμα κυψελίδων στη ΧΑΠ 

Στη ΧΑΠ, η ροή του αέρα περιορίζεται επειδή οι κυψελίδες χάνουν την 

ελαστικότητα τους και τις στηρικτικές τους δομές, και στενεύουν οι μικροί 

αεραγωγοί 



Αναπνοή στη ΧΑΠ 



 



Περιορισμός ροής         Υπερδιάταση 



Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS)  

• ICS/LABA: αποτελεσματικότεροι από τις μονοθεραπείες, στη βελτίωση 

της αναπνευστικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής και στη μείωση 

των παροξύνσεων σε ασθενείς με μέτρια/πολύ σοβαρή ΧΑΠ και 

ιστορικό παροξύνσεων (Evidence A) 

• Η συστηματική θεραπεία με ΙCS αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονίας 

ιδιαίτερα σε ασθενείς με σοβαρή νόσο (Evidence A) 

• Η τριπλή θεραπεία με  ICS/LAMA/LABA βελτιώνει την αναπνευστική 

λειτουργία, τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής και μειώνει τις 

παροξύνσεις σε σχέση με τη θεραπεία με ICS/LABA ή τη μονοθεραπεία 

με LAMA (Evidence B)  
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Κίνδυνος για πνευμονία 

SUMMIT  

Study 

SALFORD  

Study 

WISDOM  

Study 



Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE-4) 

• Ροφλουμιλάστη: προσθήκη σε ασθενείς με FEV1 < 50% pred, χρόνια 

βρογχίτιδα, συχνές παροξύνσεις παρά τη θεραπεία με LABA/ICS ή 

LABA/LAMA/ICS (Evidence B) 

 

• O αναστολέας PDE-4 ροφλουμιλάστη βελτιώνει την αναπνευστική 

λειτουργία και μειώνει τις παροξύνσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν 

ICS/LABA  (Evidence Β) 

 

• Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τουλάχιστον 

ένα βρογχοδιασταλτικό μακράς διάρκειας δράσης 
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Άλλα φάρμακα στη σταθερή ΧΑΠ 

• Συστηματικά κορτικοστεροειδή: μακροχρόνια χρήση τους σχετίζεται με 

πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες (Evidence Α) χωρίς απόδειξη για 

ευεργετική δράση (Evidence C) 

GOLD 2017 
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Άλλα φάρμακα στη σταθερή ΧΑΠ 

• Αντιμικροβιακά: Η χορήγηση αζιθρομυκίνης (250 mg ημερησίως ή 500 mg 

τρεις φορές την εβδομάδα) ή εριθρομυκίνης (500mg X 2) για ένα έτος 

μειώνει τις παροξύνσεις σε σύγκριση με τη συνήθη θεραπεία (Evidence Α)  

• Αντιμικροβιακά: Η θεραπεία με αζιθρομυκίνη σχετίζεται με αυξημένη 

επίπτωση βακτηριδιακής αντοχής (Evidence Α)  και διαταραχές ακοής 

(Evidence Β)  

• Moξιφλοξασίνη (400mg/ημερησίως για 5 ημέρες κάθε 8 εβδομάδες): καμία 

επίδραση στις παροξύνσεις 

• Μακρολίδες: πρώην καπνιστές σε μέγιστη θεραπεία με συχνές 

παροξύνσεις (Evidence Β)  
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• Ανοσοτροποποιητικά (ανοσοδιεγερτικά, ανοσορρυθμιστικά): Δεν 

συντήνονται προς το παρόν 

• Αγγειοδιασταλτικά: δε βελτιώνουν εκβάσεις και μπορεί να 

επιδεινώσουν την οξυγόνωση (Evidence Β) 

• Το εισπνεόμενο ΝΟ αντενδείκνυται στη σταθερή ΧΑΠ 

•  Η χρήση τροποποιητών του ενδοθηλίου για τη θεραπεία της 

πνευμονικής υπέρτασης που σχετίζεται με τη ΧΑΠ δεν συστήνεται  

• Οπιοειδή (χαμηλή δόση μακράς δράσης από του στόματος και 

παρεντερικά): μπορεί να αξιολογηθούν ως μία θεραπευτική επιλογή 

για τη δύσπνοια σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ (Evidence Β) 
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Άλλα φάρμακα στη σταθερή ΧΑΠ 



• Θεραπεία υποκατάστασης α1-αντιθρυψίνης: Ασθενείς με γενετική 

έλλειψη και εγκατεστημένο εμφύσημα μπορεί να είναι υποψήφιοι  

 

• Βλεννολυτικά/Αντιοξειδωτικά: Συστηματική χρήση NAC και 

καρβοκυστείνης μειώνει τον κίνδυνο παρόξυνσης σε επιλεγμένους 

ασθενείς (Evidence Β)  
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Άλλα φάρμακα στη σταθερή ΧΑΠ 



Hillas  G, et al.  Curr Drug Targets 2013; 14: 225-34. 



Άλλα φάρμακα στη σταθερή ΧΑΠ 

• Σιμβαστατίνη: δεν μειώνει τις παροξύνσεις σε ασθενείς με ΧΑΠ που 

βρίσκονται σε κίνδυνο παρόξυνσης και δεν έχουν ενδείξεις να λάβουν 

στατίνες (Evidence Α) 

 

• Στατίνες: πιθανά οφέλη σε ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν στατίνες 

για καρδιαγγειακές ή μεταβολικές ενδείξεις (Evidence C)  

     Δε  συστήνονται για την παρεμπόδιση των παροξύνσεων (Evidence Α) 

 

• Αντιλευκοτριενικά φάρμακα: δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς σε ασθενείς 

με ΧΑΠ 
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Group A 

GOLD 2017 

Group B 

Group C Group D 

Ένα βρογχοδιασταλτικό 

Αξιολόγηση αποτελέσματος 

Συνέχιση, διακοπή ή 

χορήγηση  

βρογχοδιασταλτικού 

άλλης κατηγορίας 

Ένα βρογχοδιασταλτικό  

μακράς διάρκειας δράσης 

(LABA  ή LAMA) 

Εμμένοντα  

συμπτώματα 

LAMA + LABA 

LAMA  

LAMA + LABA LABA + ICS 

Παροξύνσεις 

LAMA  LAMA + LABA LABA + ICS 

LAMA  

+LABA 

+ICS 

 

Μακρολίδη  

(σε πρώην 

καπνιστές) 

Ροφλουμιλάστη 

(FEV1<50% pred 

χρόνια βρογχίτιδα) 

Παροξύνσεις 

Εμμένοντα 

συμπτώματα 

Παροξύνσεις 

Παροξύνσεις 

NEW 



Group A 

• Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να χορηγηθεί βρογχοδιασταλτική 

θεραπεία με βάση την επίδρασή της στη δύσπνοια: Βραχείας ή μακράς 

διάρκειας δράσης βρογχοδιασταλτικά 

 

• Εάν υπάρχει κέρδος στα συμπτώματα η θεραπεία θα πρέπει να 

συνεχίζεται 
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• Αρχική θεραπεία με LABA ή LAMA  

    (Τα μακράς διάρκειας δράσης βρογχοδιασταλτικά είναι ανώτερα από τα 

βραχείας) 

• Δεν υπάρχει ένδειξη για προτίμηση LABA ή LAMA  

• Εμμένουσα δύσπνοια (σε μονοθεραπεία): LAMA+LABA 

• Σοβαρή δύσπνοια: Αρχική θεραπεία με LAMA+LABA 

• Εάν η προσθήκη δεύτερου βρογχοδιασταλτικού δεν βελτιώνει τα 

συμπτώματα, συστήνεται η θεραπεία με ένα (step down) 

• Οι ασθενείς Β πιθανώς πάσχουν από συνοδά νοσήματα που 

συνεισφέρουν στη συμπτωματολογία τους 

Group B 
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• Αρχική θεραπεία με ένα βρογχοδιασταλτικό: Έναρξη με LAMA 

(ανώτερο έναντι LABA στις παροξύνσεις) 

 

• Εμμένουσες παροξύνσεις: προσθήκη και LABA (LAMA/LABA) ή 

συνδυασμός LABA/ICS (λόγω αύξησης κινδύνου πνευμονίας σε 

κάποιους ασθενείς, πρώτη επιλογή LAMA/LABA) 

Group C 

GOLD 2017 

NEW 



• Έναρξη με LAMA/LABA 

• Εάν επιλεγεί ένα βρογχοδιασταλτικό προτιμώνται οι LAMAs 

• Οι ασθενείς D βρίσκονται στον υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν 

πνευμονία όταν λαμβάνουν ICS 

• ACO(S), ↑ ηωσινόφιλα αίματος: έναρξη με LABA/ICS 

• Aσθενείς σε θεραπεία με LAMA/LABA και παροξύνσεις: 

LABA/LAMA/ICS ή LABA/ICS 

Group D 

GOLD 2017 

NEW 



• Aσθενείς σε LAMA/LABA/ICS και παροξύνσεις: 

 

• Προσθήκη ροφλουμιλάστης (σε ασθενείς με FEV1 < 50% pred και 

χρόνια βρογχίτιδα, ειδικά εάν έχουν νοσηλευθεί για παρόξυνση το 

προηγούμενο έτος) 

 

• Προσθήκη μακρολίδης: Αζιθρομυκίνη σε πρώην καπνιστές 

 

• Διακοπή ICS 

Group D 

GOLD 2017 

NEW 





Πρωτεύον  

καταληκτικό 

σημείο 

TORCH 

Study 





   Ρυθμός έκπτωσης FEV1  

Tashkin DP, et al. N Engl J Med 2008; 359: 1543-1554. 

Πρωτεύον  

καταληκτικό 

σημείο 

UPLIFT 

Study 



Tashkin DP, et al. N Engl J Med 2008; 359: 1543-1554. 

Τιοτρόπιο: ↓ των παροξύνσεων ΧΑΠ 



Θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία:  

Καμία διαφορά 

Πρωτεύον  

καταληκτικό  

σημείο  

Vestbo J, et al. Lancet 2016; 387: 1817–26. 

SUMMIT  

Study 

16.485 ασθενείς  



Ρυθμός έκπτωσης FEV1: 8 ml διαφορά από 

placebo για FF/V και FF 

Vestbo J, et al. Lancet 2016; 387: 1817–26. 



Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: μέτριες/σοβαρές 

παροξύνσεις ανάμεσα στους ασθενείς με ≥ 1 

παρόξυνση το προηγούμενο έτος 

Μέτρια/Σοβαρή παρόξυνση =  

Αντιβιοτικά, CS συστηματικά,  Προγραμματισμένη ή μη επίσκεψη Νοσηλεία 

Vestbo J, et al. NEJM 2016; 375: 1253–60. 

Πρωτεύον  

καταληκτικό  

σημείο  

SALFORD  

Study 



Xρόνος έως την πρώτη  

μέτρια/σοβαρή παρόξυνση 

 

Magnussen H, et al. N Engl J Med 2014; 371: 1285-94. 

Πρωτεύον  

καταληκτικό 

σημείο 

Σοβαρή παρόξυνση = Νοσηλεία 

WISDOM  

Study 



Aπόσυρση ICS: Ταχύτερη έκπτωση FEV1   

Magnussen H, et al. N Engl J Med 2014; 371: 1285-94. 



Ηωσινόφιλα ≥4% (300 per μL) στο περιφερικό αίμα:  

↑ παροξύνσεων μετά την απόσυρση των ICS 

Watz H, et al. Lancet Respir Med 2016; 4: 390–98. 

WISDOM Post hoc analysis 



• Υλικό: Στην μελέτη GLUCOLD-1, 114 ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ΧΑΠ 

τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν  θεραπεία με φλουτικαζόνη (500 μg Χ 2) 

για 6 ή 30 μήνες, με φλουτικαζόνη/σαλμετερόλη (500/50 μg Χ 2) για 30 

μήνες ή placebo  

• Παρακολούθηση: 5ετής (GL2) και θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες 

• Βρογχικές βιοψίες και προκλητά πτύελα: στην έναρξη, στους 30 μήνες 

(τέλος της GL1) και στα 7.5 χρόνια (τέλος της GL2)  

• Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: H επίδραση στον αριθμό των 

φλεγμονωδών κυττάρων (βρογχικές βιοψίες) της απόσυρσης των ICS 

Kunz L, et al. Eur Respir J 2017; 49: 1600839. 



Σχεδιασμός μελετών GL1/GL2: σύγκριση ασθενών που 

έλαβαν ICS κατά 0-50% vs όσων έλαβαν κατά 50-100% 

του χρόνου παρακολούθησης (GL2) 

Kunz L, et al. Eur Respir J 2017; 49: 1600839 



Βρογχικές βιοψίες: Ασθενείς με χρήση ΙCS κατά 0-50% του 

χρόνου από τα 2.5 στα 7 έτη 

Kunz L, et al. Eur Respir J 2017; 49: 1600839. 

Υποτροπή της φλεγμονής 



Προκλητά πτύελα: Ασθενείς με χρήση ΙCS κατά 0-50% του 

χρόνου από τα 2.5 στα 7 έτη 

Υποτροπή της φλεγμονής 

Kunz L, et al. Eur Respir J 2017; 49: 1600839. 



 FLAME 

Study 

• Υλικό: Ασθενείς με ΧΑΠ, 25 ≤ FEV1 < 60%, mMRC  ≥ 2, τουλάχιστον 1 

παρόξυνση το προηγούμενο έτος που απαίτησε θεραπεία με 

συστηματικά κορτικοστεροειδή ή/και αντιβιοτικά 

• Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: Αριθμός όλων των παροξύνσεων (ήπιες, 

μέτριες, σοβαρές) σε ένα έτος 

• Ινδακατερόλη 110 μg / γλυκοπυρρόνιο 50 μg άπαξ ημερησίως: μη 

κατώτερη θεραπεία έναντι  Σαλμετερόλης 50 μg / Φλουτικαζόνης 500 μg 

δις ημερησίως στην πρόληψη των παροξύνσεων ΧΑΠ  
  

 Wedzicha JA, et al. NEJM 2016; 374: 2222-34.  



Συνολικός αριθμός παροξύνσεων:  

υπεροχή IND/GLY έναντι FP/SAL 

 
  

 Wedzicha JA, et al. NEJM 2016; 374: 2222-34.  

Πρωτεύον  

καταληκτικό σημείο  



Μέτριες/σοβαρές παροξύνσεις: 

υπεροχή IND/GLY έναντι FP/SAL  

Πρωτεύον  

καταληκτικό σημείο  

 
  

 Wedzicha JA, et al. NEJM 2016; 374: 2222-34.  

Η υπεροχή IND/GLY έναντι FP/SAL διατηρείται και μετά την 

αφαίρεση των «ήπιων» παροξύνσεων 



Singh D, et al. Lancet 2016; 388: 963–73. 

Συμπρωτεύοντα  

καταληκτικά 

σημεία 

Υπεροχή BDP/FF/GB vs BDP/FF 

TRILOGY  

Study 

1368 ασθενείς με ΧΑΠ, FEV1< 50%, 1 μέτρια/σοβαρή 

παρόξυνση το προηγούμενο έτος, CAT score ≥10, BDI focal 

score ≤ 10 



Singh D, et al. Lancet 2016; 388: 963–73. 

Δευτερεύον  

καταληκτικό 

σημείο 
           BDP/FF/GB vs BDP/FF: ↓παροξύνσεων 



Συμπρωτεύον  

καταληκτικό 

σημείο 

+142  

-27  

Υπεροχή FF/UMEC/VI vs BUD/FOR 

FULFILL  

Study 

1810 ασθενείς με ΧΑΠ group D: FEV1< 50% και CAT score ≥10, 

ή 50 ≤ FEV1< 80% και CAT score ≥10 και είτε ≥ 2 μέτριες 

παροξύνσεις είτε ≥ 1 σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος 



Vestbo J, et al. Lancet 2017    

Πρωτεύον  

καταληκτικό 

σημείο 

2691 ασθενείς με ΧΑΠ και FEV1< 50% pred, 1 τουλάχιστον 

μέτρια/σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος, CAT score ≥10 

Παροξύνσεις: Υπεροχή fixed/open triple (BDP/FF/GB) 

vs Τιοτρόπιο 

TRINITY  

Study 

pMDI 
Handi 

Haler 



Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) στη ΧΑΠ 

 

• LTOT: αυξάνει την επιβίωση σε ασθενείς με σοβαρή χρόνια 

υποξυγοναιμία ηρεμίας (Evidence Α) 

• LTOT: συστήνεται σε ασθενείς με σοβαρή χρόνια υποξυγοναιμία 

ηρεμίας (Evidence Α) 

• Η μη ανάγκη οξυγονοθεραπείας σε ηρεμία στο επίπεδο της 

θάλασσας δεν αποκλείει την ανάπτυξη σοβαρής υποξυγοναιμίας σε 

αεροπορικό ταξίδι (Evidence C)  

GOLD 2017 

NEW 



Συνταγογράφηση οξυγονοθεραπειας σε ασθενείς με 

ΧΑΠ 

GOLD 2017 



Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Μη επεμβατικός αερισμός (NIV) 

 
 

 

GOLD 2017 

NIV: η μακροχρόνια χρήση του αυξάνει το διάστημα-ελεύθερο νοσηλείας 

μετά από πρόσφατη νοσηλεία  ιδιαίτερα σε ασθενείς με σοβαρή ημερήσια 

υπερκαπνία (PaCO2 ≥ 52 mmHg) (Evidence Β)  

-Θα πρέπει να θεωρείται ως θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με σοβαρή 

χρόνια υπερκαπνία και συχνές νοσηλείες λόγω ΑΑ (Evidence Β)  

NEW 



Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Θεραπεία μείωσης πνευμονικών όγκων 

(lung volume reduction surgery, LVRS) 

• Αφαίρεση τμήματος του πνεύμονα με εμφυσηματικές αλλοιώσεις: 

     ↓ Υπερδιάτασης 

• Βελτίωση ελαστικής τάσης επαναφοράς των πνευμόνων και  του 

θωρακικού τοιχώματος 

• Βελτιώνει την επιβίωση σε ασθενείς με σοβαρό εμφύσημα άνω λοβών και 

μειωμένη ικανότητα για άσκηση μετά από αποκατάσταση (Evidence A) 

• Έχει υψηλό κόστος σε σύγκριση με τις μη χειρουργικές επιλογές 

 

GOLD 2017 



The National Emphysema Treatment Trial 



Αφαίρεση εμφυσηματικών κύστεων (Bullectomy) 

• Σε επιλεγμένους ασθενείς σχετίζεται με μείωση της δύσπνοιας και 

βελτιωμένη αναπνευστική λειτουργία και ικανότητα για άσκηση 

(Evidence C) 



Ειδικές βρογχοσκοπικές θεραπείες για το εμφύσημα 

1.Ειδικές βαλβίδες μίας οδού 

 

2.Biological Lung Volume Reduction: Έγχυση βιολογικού υλικού σε  

υποτμηματικούς βρόγχους με στόχο τη σύμπτωση του πνευμονικού  

παρεγχύματος – στόχου 

 

 

3. Airway bypass tracts (δημιουργία νέων μη ανατομικών αεροφόρων  

οδών μεταξύ παρεγχύματος με υπερδιάταση και παρακείμενων βρόγχων) 

 

 

 

Σε επιλεγμένους ασθενείς με σοβαρό εμφύσημα μειώνουν τον τελο- 

εκπνευστικό πνευμονικό όγκο και βελτιώνουν την ικανότητα για άσκηση, την 

ποιότητα ζωής και την αναπνευστική λειτουργία για 6-12 μήνες μετά τη 

θεραπεία 



Μεταμόσχευση πνευμόνων 
• Σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς με πολύ σοβαρή ΧΑΠ βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής και τη λειτουργική ικανότητα (Evidence C) αλλά όχι την επιβίωση 

• Η περιορισμένη διαθεσιμότητα προγραμμάτων και οργάνων και το μεγάλο 

κόστος περιορίζουν την εφαρμογή τους 

  

 

GOLD 2017 



Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ 

 

GOLD 2017 

• Αποφυγή παραγόντων κινδύνου 

• Εμβολιασμός 

• Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση 

• Φαρμακευτική θεραπεία 

• Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT) 

• Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV) 

• Χειρουργικές επιλογές 

• Παρηγορητική θεραπεία 

 



Παρηγορητική θεραπεία (palliative, end of life care) - 

Διατροφή 

GOLD 2017 

• Οι γιατροί που διαχειρίζονται ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει να γνωρίζουν 

την αποτελεσματικότητα της παρηγορητικής θεραπείας και να την 

εφαρμόζουν στην κλινική πράξη (Evidence D) 

• H “end of life” θεραπεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει  συζητήσεις με 

τους ασθενείς και τις οικογένειες τους (διασωλήνωση, συνθήκες-μέρος 

θανάτου) (Evidence D) 

 

• Διατροφή: συμπληρώματα διατροφής σε υποσιτιζόμενους ασθενείς 

(Evidence Β) 

NEW 


