
ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα

Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο

Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ



Παξνπζίαζε

• Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία

• Παζνθπζηνινγία

• Γηάγλσζε

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• Δπηπινθέο

• Θεξαπεία

• Παξόμπλζε ΥΑΠ



Oξηζκόο ηεο ΧΑΠ

• Ζ ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 
ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ, ε νπνία είλαη κεξηθώο 
αληηζηξεπηή, θαζώο θαη από ζεκαληηθέο εμσπλεπκνληθέο 
εθδειώζεηο.

• Ζ ΥΑΠ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα ζεξαπεπηεί 

• Ζ απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ είλαη ζπλήζσο επηδεηλνύκελε 
θαη ζπλνδεύεηαη από εθζεζεκαζκέλε θιεγκνλώδε 
αληίδξαζε ηνπ πλεύκνλα ζε βιαβεξά ζσκαηίδηα θαη αέξηα
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Φπζηθή πνξεία ηεο ΧΑΠ

Fletcher C, Peto R.Br Med J 1977;1:1645-8



Δπηπνιαζκόο ηεο ΧΑΠ

• Ο επηπνιαζκόο δηεζλώο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 10% γηα άηνκα 
κεγαιύηεξα ησλ 40 εηώλ. Ο πξαγκαηηθόο επηπνιαζκόο είλαη πηζαλά 
πςειόηεξνο 

• 5ε αηηία ζαλάηνπ ην 2002

• Δθηηκάηαη όηη ζα είλαη ε 3ε αηηία ζαλάηνπ ην 2020

• Ζ ζλεηόηεηα ιόγσ ΥΑΠ απμάλεη ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ

• Τςειόηαην ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο λόζνπ
– Φαξκαθεπηηθή αγσγή, νμπγνλνζεξαπεία

– Ννζήιεηα θαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο

– Μείσζε παξαγσγηθόηεηαο θαη πξόσξνο ζάλαηνο

AUHalbert RJ. Eur Respir J. 2006;28(3):523-32



Από ηιρ 6 κύπιερ 
αιηίερ θανάηος 
ζηιρ ΗΠΑ μόνο η 
ΧΑΠ αςξάνεηαι 
ζηαθεπά από ηο 
1970

Source:  Jemal A. et al.  JAMA 2005



Eπηπνιαζκόο ΧΑΠ ζηελ Διιάδα

• Παλειιήληα ζε 888 άηνκα, 475 άλδξεο θαη 413 
γπλαίθεο, ειηθίαο >35 εηώλ, θαπληζηέο (>5 pack-

years): 8.4% (11.6% ζηνπο άλδξεο θαη 4.8% 
ζηηο γπλαίθεο)

Tzanakis N et al. Chest 2004;125:892-900

• Bόξεηα Διιάδα 6.112 >40 εηώλ: 5.6% (8.2% 
ζηνπο άλδξεο θαη 2.5% ζηηο γπλαίθεο)

Sichletidis L. Respiration 2005;72;270-7



• Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία

• Παζνθπζηνινγία

• Γηάγλσζε

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• Δπηπινθέο

• Θεξαπεία

• Παξόμπλζε ΥΑΠ



LUNG INFLAMMATIONLUNG INFLAMMATION

COPD PATHOLOGYCOPD PATHOLOGY

OxidativeOxidative

stressstress ProteinasesProteinases

Repair Repair 

mechanismsmechanisms

AntiAnti--proteinasesproteinasesAntiAnti--oxidantsoxidants

Host factors

Amplifying mechanisms

Cigarette smokeCigarette smoke
Biomass particlesBiomass particles

ParticulatesParticulates

Source:  Peter J. Barnes, MD

Παθογένεια ΧΑΠ



Παζνινγναλαηνκηθέο αιινηώζεηο ζηε ΧΑΠ

• Αεξαγσγνί >2 mm

– Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8+, νπδεηεξόθηια

– Αιινηώζεηο: Αύμεζε νξσδώλ θπηηάξσλ, ππεξπιαζία βιελλσδώλ αδέλσλ, 
πιαθώδεο κεηάπιαζε επηζειίνπ

• Αεξαγσγνί <2 mm

– Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8+, B ιεκθνθύηηαξα, ιίγα 
νπδεηεξόθηια

– Αιινηώζεηο: Πάρπλζε ηνηρώκαηνο αεξαγσγώλ, απόθξαμε απινύ από 
εθθξίζεηο θαη θιεγκνλώδε θύηηαξα

• Παξέγρπκα

– Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, CD8+

– Αιινηώζεηο: Δκθπζεκαηηθέο αιινηώζεηο

• Πξνηξηρνεηδηθά πλεπκνληθά αγγεία

– Φιεγκνλώδε θύηηαξα: Mαθξνθάγα, Σ ιεκθνθύηηαξα

– Αιινηώζεηο: Πάρπλζε ηνπ έζσ ρηηώλα θαη ηεο ιείαο κπηθήο ζηνηβάδαο



Απώιεηα ζηήξημεο αεξαγσγώλ

Φιεγκνλώδεηο εθθξίζεηο ζηνλ απιό

Πεξηβξνγρηθή ίλσζε

Λεκθνεηδείο αζξνίζεηο

Πάρπλζε ηνηρώκαηνο κε παξνπζία θιεγκνλσδώλ

θπηηάξσλ (καθξνθάγα, CD8+ ιεκθνθύηηαξα)

Μησανιζμοί απόθπαξηρ μικπών 
αεπαγωγών ζηη ΧΑΠ

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD



Παζνινγναλαηνκία εκθπζήκαηνο



Γελεηηθή ΧΑΠ

• Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη απμεκέλα πνζνζηά ΥΑΠ κεηαμύ 
νηθνγελεηώλ

• Πηζαλά ε αλάπηπμε ηεο ΥΑΠ λα είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεσλ 
πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (θάπληζκα) θαη πνιιαπιώλ γνληδίσλ ζε 
αζζελείο πνπ έρνπλ πνιπκνξθηζκνύο ζηα γνλίδηα απηά

• Μέζνδνη αλεύξεζε ππνςεθίσλ γνληδίσλ
– Candidate gene studies

– Genome wide association studies

– Gene expression studies

• Πνιιέο από ηηο κειέηεο είλαη αξλεηηθέο όηαλ επαλαιακβάλνληαη ζε άιινπο 
πιεζπζκνύο ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο ΥΑΠ (πνιιαπινί θαηλόηππνη, 
πνιιαπιά γνλίδηα)

• Μεξηθά από ηα ππνςήθηα γνλίδηα: Matrix metalloproteinase 9 (MMP 9),
Microsomal epoxide hydrolase (EPHX1), Heme oxygenase 1 (HMOX1),
Glutathione S-transferase P1 (GST P1), TNF-α, Transforming growth factor-
β1 (TGFB1)

Wan ES. Chest 2009;136:859-66



Κιαζηθνί θαηλόηππνη ΧΑΠ

ΑΤS. AJRCCM 1995;152:S77-121



Πνιππινθόηεηα θαηλόηππσλ ζηε 

ΧΑΠ

Friedlander AR. COPD 2007;4:355-84



Μεραληζκνί ππνμαηκίαο θαη ππεξθαπλίαο 

ζηε ΧΑΠ

• Δηεξνγέλεηα αεξηζκνύ/αηκάησζεο (V/Q mismatch)

• Αύμεζε ηνπ λεθξνύ ρώξνπ (dead space)

• Aύμεζε παξαγσγήο CO2 εμαηηίαο αύμεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

αλαπλνήο

N Engl J Med 2004;350:2689-97
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Γηάγλσζε ΧΑΠ

• Ζ δηάγλσζε ηεο ΥΑΠ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 
από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
– Υξόληνο παξαγσγηθόο βήραο

– Γύζπλνηα θνπώζεσο ή εξεκίαο 

– Ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ή έθζεζεο ζε ζσκαηίδηα θαπλνύ, ζθόλεο ή 
ρεκηθά  

ΚΑΙ 

• πηξνκέηξεζε κε απόθξαμε κεηά από εηζπλνή βξνγρνδηαζηαιηηθνύ 
κε FEV1/FVC < 70% (ηεο απόιπηεο ηηκήο, όρη ηεο 
πξνβιεπόκελεο!!!)
– αιβνπηακόιε 400 κg (ζπηξνκέηξεζε κεηά 15 ιεπηά)

– Iπξαηξόπην 160 κg (ζπηξνκέηξεζε κεηά 30-45 ιεπηά)

• Απνπζία άιιεο απνθξαθηηθήο λόζνπ 

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σηαδηνπνίεζε ηεο ΧΑΠ

• ηάδην Η → Ήπηα ΥΑΠ
- FEV1/FVC <0.70, FEV1 > 80% ηεο πξνβιεπόκελεο

• ηάδην ΗΗ → Μέηξηα ΥΑΠ
- FEV1/FVC <0.70, 50 ≤ FEV1 < 80% ηεο πξνβιεπόκελεο

• ηάδην ΗΗΗ → Bαξηά ΥΑΠ
- FEV1/FVC <0.70, 30 ≤ FEV1 <50% ηεο πξνβιεπόκελεο

• ηάδην ΗV → Πνιύ βαξηά ΥΑΠ
- FEV1/FVC <0.70, FEV1 <30 % ηεο πξνβιεπόκελεο ή

- FEV1 <50% ηεο πξνβιεπόκελεο θαη παξνπζία ρξόληαο αλαπλεπζηηθήο 
αλεπάξθεηαο (PaO2 <60 mm Hg, κε ή ρσξίο ππεξθαπλία)

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σπηξνκέηξεζε ζηε ΧΑΠ

• Απαξαίηεηε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηε 
ζηαδηνπνίεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ

• ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο GOLD ε ζπηξνκέηξεζε ζηε ΥΑΠ 
πξέπεη λα γίλεηαη κεηά βξνγρνδηαζηνιή. 

– Μείσζε θαηά 27% ηεο δηάγλσζεο XAΠ κεηαμύ 2.235 
θαπληζηώλ κεηά ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηνιήο

• Παξνπζία απόθξαμεο όηαλ FEV1/FVC <0.7

- Johannessen A. Thorax 2005;60:842-7

- GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σπηξνκέηξεζε ζηε ΧΑΠ…

• Σν πειίθν FEV1/FVC ζηε ΥΑΠ
– Πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κεηά από βξνγρνδηαζηνιή

– Πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηε ζπηξνκέηξεζε κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο FEV1 θαη 
FVC 

• Οη FEV1 θαη ε FVC είλαη νη κέγηζηεο  ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη από 3 άξηηα 
ηερληθά ζπηξνκεηξήζεηο (δηαθνξά ηηκώλ <5% ή 100 ml)

• Ζ δηάξθεηα ηεο εθπλνήο θαηά ηε ζπηξνκέηξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 6 δεπηεξόιεπηα (κεξηθνί αζζελείο κε ΥΑΠ ίζσο απαηηήζνπλ 
κέρξη 15 δεπηεξόιεπηα εθπλνήο)

• Φεπδώο απμεκέλν πειίθν FEV1/FVC ζηε ΥΑΠ
– Με θαιή εηζπλεπζηηθή ή εθπλεπζηηθή πξνζπάζεηα

– εκαληηθνύ βαζκνύ air trapping. Απαηηείηαη παξάηαζε ηεο εθπλνήο θαη ρνξήγεζε 
β2-αγσληζηή αλ δελ έρεη πξνεγνύκελα ρνξεγεζεί βξνγρνδηαζηνιή

- Pellegrino R. Eur Resp J 2005;26:948-68

- GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Απνθξαθηηθή θακπύιε ξνήο-όγθνπ



Αλαζηξεςηκόηεηα ηεο απόθξαμεο 

ζηε ΧΑΠ
• Αύμεζε ηεο FEV1 ή ηεο FVC >12% θαη >200 ml, κεηά βξνγρνδηαζηνιή 

• Βξνγρνδηαζηνιή
– 400 κg β2-αγσληζηή → επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο 15 ιεπηά κεηά ηε ιήςε

– 160 κg ηπξαηξόπηνπ → επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο κεηά από 30-45 ιεπηά 
πλδπαζκόο β2-αγσληζηή θαη ηπξαηξόπηνπ → επαλάιεςε ζπηξνκέηξεζεο 
κεηά από 30-45 ιεπηά

• Σν βξνγρνδηαζηαιηηθό πξέπεη λα δίλεηαη κέζσ spacer ή λεθεινπνηεηή

• Απνθπγή ιήςεο β2-αγσληζηή βξαρείαο δηάξθεηαο 6 ώξεο πξηλ, β2-
αγσληζηή καθξάο δηάξθεηαο 12 ώξεο πξηλ θαη ζενθπιιίλεο 24 ώξεο 
πξηλ

• Mέηξεζε αλαζηξεςηκόηεηαο κεηά από ιήςε ζηεξνεηδώλ p.o. γηα 2 
εβδνκάδεο, δελ θαίλεηαη λα πξνβιέπεη ηελ απάληεζε ζε εηζπλεόκελα 
ζηεξνεηδή

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Απόθξαμε θαηά ηε ζπηξκέηξεζε:

FEV1/FVC ή LLN ?

• Ζ ρξήζε ηνπ FEV1/FVC <0.70 νδεγεί ζε ππεξδηάγλσζε 
απόθξαμεο ζε άηνκα ειηθίαο >50 εηώλ

• Μείσζε ηεο ππεξδηάγλσζεο ηεο απόθξαμεο:
– Γηελέξγεηα ζπηξνκέηξεζεο κεηά βξνγρνδηαζηνιή (κείσζε θαηά 

27% ηεο δηάγλσζεο απόθξαμεο ζε 214 ελήιηθεο)

– ύγθξηζε ηηκώλ FEV1/FVC κε απηέο πγηώλ ηεο ίδηαο ειηθίαο γηα 
απνθπγή ππεξδηάγλσζεο κε ρξήζε ηνπ LLN (Lower Limit of 
Normal) πνπ ραξαθηεξίδεη ην θαηώηεξν 5% ηνπ πιεζπζκνύ σο 
παζνινγηθό

- Johannessen A. Thorax 2007;60:842-7

- Μannino DM et al. Thorax 2007;62:237-41



Yπεξδηάγλσζε θαη ππνδηάγλσζε απόθξαμεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ FEV1/FVC

Μannino DM. Thorax 2007;62:237-41



Αλαπλεπζηηθέο δνθηκαζίεο ζηε ΧΑΠ

Πλεπκνληθνί όγθνη

• H κέηξεζε ησλ πλεπκνληθώλ όγθσλ ζηε ΥΑΠ δελ είλαη απαξαίηεηε 
γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε εθηόο από πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη 
δηαγλσζηηθό πξόβιεκα ή κηθηή δηαηαξαρή (απόθξαμε θαη 
πεξηνξηζκόο)

• Πλεπκνληθνί όγθνη ζηε ΥΑΠ

– Aύμεζε ππνινηπόκελνπ όγθνπ αέξα, RV

– Αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνινηπόκελεο ρσξεηηθόηεηαο, FRC, 
ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο RV

– Aύμεζε νιηθήο πλεπκνληθήο ρσξεηηθόηεηαο, αιιά ζε κηθξόηεξν 
βαζκό ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ ππνινηπόκελνπ όγθνπ

• Mείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε 
νπνία είλαη επζέσο αλάινγε ηεο βαξύηεηαο ηνπ εκθπζήκαηνο

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σπλνζεξόηεηεο ζηε ΧΑΠ

• 25% ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ >65 εηώλ έρνπλ 2 
ζπλνζεξόηεηεο, ελώ 17% έρνπλ  3 ζπλνζεξόηεηεο

• πλνζεξόηεηεο ζηε ΥΑΠ:
– ηεθαληαία λόζνο

– Γηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ

– Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα

– Γαζηξνηνζνθαγηθή παιηλδξόκεζε

– Οζηενπόξσζε

– Καηάζιηςε

– Γιαύθσκα

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σπζηεκαηηθέο εθδειώζεηο ζηε ΧΑΠ

• Καρεμία ιόγσ απώιεηαο ιίπνπο

• Απώιεηα κπηθήο κάδαο

• Γηαηαξαρέο αηκνπνίεζεο (αλαηκία, εξπζξνθπηηάξσζε)

• Φιεγκνλώδεηο δηαβηβαζηέο όπσο TNF-α, IL-6 θαη ειεύζεξεο 

ξίδεο νμπγόλνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com
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Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• ΧΑΠ 
– Πξσηνεκθαλίδεηαη ζε κεζήιηθεο ή ειηθσκέλνπο

– Ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ

– Πξνννδεπηηθά επηδεηλνύκελε δύζπλνηα θόπσζεο 

– πλήζσο κε αληηζηξεπηή απόθξαμε θαηά ηε ζπηξνκέηξεζε

• Άζζκα
- πλήζσο πξσηνεκθαλίδεηαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο

– πκπηώκαηα ην βξάδπ θαη λσξίο ην πξσί

– Απμνκνίεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ

– Αηνκηθό ηζηνξηθό ξηλίηηδαο ή εθδέκαηνο θαη ζπρλά νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό άζζκαηνο

– Αλαζηξέςηκε απόθξαμε ζηε ζπηξνκέηξεζε ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ

• Αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα
– Παξνπζία νξζόπλνηαο

– Λεπηνί ηξηδνληεο ζηηο βάζεηο θαηά ηελ αθξόαζε

– Καξδηαθή δηάηαζε θαη εηθόλα πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο ζηελ α/α ζώξαθα

– Πεξηνξηζκόο ζηε ζπηξνκέηξεζε



Γηαθνξηθή δηάγλσζε…

• Βξνγρεθηαζίεο
– Μεγάιεο πνζόηεηεο βιελλώδνπο/ππώδνπο απόρξεκςεο 

θαζεκεξηλά

– Παρείο ηξίδνληεο ζηελ αθξόαζε

– Πιεθηξνδαθηπιία  (ζην 50% ησλ αζζελώλ)

• Απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα (Οbliterative 
bronchiolitis)
– Ηζηνξηθό ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο ή ζεκαληηθήο εηζπλνήο 

θαπλνύ

– Λήπηεο πλεπκνληθνύ κνζρεύκαηνο, θάξκαθα (πεληθηιιακίλε, 
ρξπζόο)

– Δηθόλα πιαθόζηξσηνπ ζηελ εθπλεπζηηθή θάζε ζηελ αμνληθή 
ζώξαθνο

• Γηάκεζα πλεπκνληθά λνζήκαηα



Αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο

• Οδεγεί ζε παλινβηδηαθό εκθύζεκα (πηό ζπρλή πξνζβνιή ησλ θάησ 
πλεπκνληθώλ πεδίσλ) ζπρλά ζηελ 3ε θαη 4ε δεθαεηία ηεο δσήο

• πρλά ε λόζνο ππνδηαγηγλώζθεηαη. ε κηα κειέηε, κεηαμύ 965 αζζελώλ 
κε ΥΑΠ 1.9%  είραλ  έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο

• Σν θάπληζκα επηηαρύλεη ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ

• Aληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα πξόθιεζε βξνγρεθηαζηώλ

• Πξνζβνιή άιισλ νξγάλσλ
– Ήπαξ: ρξόληα επαηίηηδα, θίξξσζε, επάησκα (10-15%)

– Γέξκα: Ληπνλέθξσζε (panniculitis)

– C-ANCA αγγείηηδεο (θνθθησκάησζε Wegener)

Lomas DA. Thorax 2004;59:529–35



Αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο…

• Ζ α1-αληηζξπςίλε αλαζηέιεη ηηο πξσηεάζεο: ειαζηάζε, θαζεςίλε G 
θαη πξσηεηλάζε 3

• Ζ αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ηνπ 
γνληδίνπ SERPINA1 πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 14q

• Κιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκηθό ραξαθηήξα (co-dominant)

• Οη πηό ζπρλέο κεηαιιάμεηο είλαη ε Ε (Glu342Lys) θαη S (Glu264Val) 
νη νπνίεο νδεγνύλ  ζε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξσηείλεο ζην 
αίκα ιόγσ αδπλακίαο αππέθξηζήο ηεο από ηα επαηνθύηηαξα

• Ζ ζπρλόηεηα ηνπ θαηλόηππνπ ZZ είλαη πεξίπνπ 1 / 5000 ζηελ 
Κεληξηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε θαη κηθξόηεξε (πην ζπάληα) ζηε Νόηηα 
Δπξώπε

- Stoller JK. Lancet 2005;365:2225–36

- Lieberman J. Chest 1986;89(3):370-3



Γηάγλσζε

• Hιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ (απνπζία κπάληαο ζηελ 
πεξηνρή ησλ α1 ζθαηξηλώλ)

• Μέηξεζε α1-αληηζξπςίλεο ζηνλ νξό (λεθεινκεηξία, 
αθηηλσηή αλνζνδηάρπζε)
– Φπζηνινγηθά επίπεδα α1-αληηζξπςίλεο: 20-53 κmol/L ή 80-220

mg/dl (κε λεθεινκεηξία) 

– Αζζελείο κε επίπεδα <11 κmol/L (ή <50 mg/dl κε λεθεινκεηξία) 
έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο εκθπζήκαηνο

• Ζιεθηξνθόξεζε ηζνειεθηξηθνύ εζηηαζκνύ

• Γελεηηθή αλάιπζε DNA



Ηιεθηξνθόξεζε πξσηεηλώλ θαη 

ηζνειεθηξηθνύ εζηηαζκνύ

Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders,3rd edition



Θεξαπεία

• Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε α1-αληηζξπςίλε από πγηείο 
δόηεο 

• Ζ ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο είλαη πηό απνηειεζκαηηθή γηα 
όζνπο έρνπλ κέηξηα έθπησζε ηεο FEV1: 35% - 60%

• Γελ ελδείθλπηαη γηα όζνπο δελ έρνπλ αλαπηύμεη εκθύζεκα

• Σν θόζηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειό

• Γελ έρεη αλαθεξζεί κεηάδνζε κνιπζκαηηθώλ λόζσλ κε
ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κέρξη ηώξα

Am J Respir Crit Care Med 2003;168: 818–900



• Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία

• Παζνθπζηνινγία

• Γηάγλσζε

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• Δπηπινθέο ΧΑΠ

• Θεξαπεία

• Παξόμπλζε ΥΑΠ



Eπηπινθέο ΧΑΠ

• Υξόληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

• Πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα

• Απηόκαηνο πλεπκνζώξαθαο

• Τπεξθαπληθό θώκα

• Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο ζε αζζελείο κε ζπρλέο εηζαγσγέο ζην 
Ννζνθνκείν 

• Απμεκέλε επίπησζε θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη ζηεθαληαίαο λόζνπ



Κύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ αζζελώλ κε ΧΑΠ

• Τπεξθαπληθό θώκα 

• Πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα

• Πλεπκνζώξαθαο ζε αζζελείο κε βαξηά ΥΑΠ

• Θλεηόηεηα από ζπλνζεξόηεηεο κε θπξηόηεξεο ηε 

ζηεθαληαία λόζν θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα



Πλεπκνληθή Υπέξηαζε (ΠΥ) ζηε ΧΑΠ

• Ζ ΠΤ είλαη πην ζπρλή ζε αζζελείο ζηαδίνπ GOLD ΗΗΗ θαη ηδηαίηεξα 
ζηαδίνπ GOLD IV κε ππνμαηκία

• Πξνζεγγηζηηθά ν επηπνιαζκόο ηεο ΠΤ θαίλεηαη λα είλαη 10% - 30% 
γηα αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ έρνπλ λνζειεπζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά γηα 
παξόμπλζε ΥΑΠ

• ε αζζελείο ζηαδίνπ IV θαηά GOLD ν επηπνιαζκόο ηεο ΠΤ ζε 
θάπνηεο εξγαζίεο είλαη κέρξη θαη 50%

• H βαξύηεηα ηεο ΠΤ ζηε ΥΑΠ είλαη ζπλήζσο ήπηα έσο θαη κέηξηα

• Ο επηπνιαζκόο κέηξηαο/ζνβαξήο ΠΤ κεηαμύ αζζελώλ κε ΥΑΠ είλαη 
πεξίπνπ 100-πιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ επηπνιαζκό ηεο ηδηνπαζνύο 
ΠΤ ζην γεληθό πιεζπζκό

- Galie N. Eur Heart J 2009;30:2493-2537

- Naije R. Proc Am Thorac Soc 2005;2:20-2



Μεραληζκνί πλεπκνληθήο 

ππέξηαζεο ζηε ΧΑΠ

• Αγγεηόζπαζκνο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ζηε ρξόληα 

ππνμία

• Remodeling ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο κε πάρπλζε ησλ 

ιείσλ κπηθώλ ηλώλ ηνπ έζσ ρηηώλα

• Απώιεηα αγγεηαθνύ δηθηύνπ ζην εκθύζεκα

Barbera JA. Eur Respir J 2003;21:892-905



Σνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε ζε 

αζζελείο κε ΧΑΠ

• Μόλν έλα πνζνζηό 1-4% αζζελώλ κε ΥΑΠ έρνπλ ζνβαξή ΠΤ (κέζε 
πλεπκνλ. πίεζε >45 mmHg) νθεηιόκελε ζηε ρξόλην ππνμαηκία

• Πνζνζηό ~1% αζζελώλ κε ΥΑΠ έρνπλ ζνβαξή ΠΤ κε FEV1 >50% (out of 
proportion pulmonary hypertension)

• Γηεξεύλεζε αζζελώλ κε ΥΑΠ θαη ζνβαξνύ βαζκνύ ΠΤ
– πλππάξρεη ύλδξνκν Άπλνηαο? - Μειέηε ύπλνπ

– πλππάξρεη αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα? - Τπέξερνο θαξδηάο, ΖΚΓ, κέηξεζε 
πίεζεο ελζθήλσζεο, ηζηνξηθό, θπζηθή εμέηαζε

– πλππάξρεη ρξόληα εκβνιηθή λόζνο? - CT ζώξαθνο αηκάησζεο θαη V/Q scan 

– Τπόλνηα γηα ππνθείκελε δηάκεζε λόζν ζηελ α/α ζώξαθνο? - CT ζώξαθνο 
πςειήο επθξίλεηαο

– Αλνζνινγηθόο έιεγρνο γηα απνθιεηζκό απηνάλνζνπ λνζήκαηνο (ΑΝΑ, RF, 
ANCA)



Πλεπκνληθή θαξδία



Δπηβίσζε αζζελώλ κε ΧΑΠ κε ή 

ρσξίο πλεπκνληθή ππέξηαζε

Chaouat A. Eur Resp J 2008;32:1371-85



Αύμεζε πλεπκνληθήο πίεζεο ζηηο 

παξνμύλζεηο ηεο ΧΑΠ

ηαζεξή Νόζνο:

Παξόμπλζε:

Chaouat A. Eur Resp J 2008;32:1371-85



Θεξαπεία ΠΥ ζηε ΧΑΠ

• Ομπγνλνζεξαπεία >16 ώξεο ηελ εκέξα

• Ήπηα δηνύξεζε θαη κέγηζηε ζεξαπεία θαηά GOLD 

• Οη αλαζηνιείο ππνδνρέσλ ελδνζειίλεο (bosentan ή ambrisentan) 
δελ έρνπλ δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ΠΟΤ θαη ΥΑΠ, 
πηζαλά ιόγσ αύμεζεο ηεο αηκάησζεο ζε πεξηνρέο πνπ 
ππναεξίδνληαη 

• Πηζαλά επεξγεηηθόο ξόινο ηνπ sildenafil ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη “out 
of proportion pulmonary hypertension” αιιά δελ ππάξρνπλ δηπιέο-
ηπθιέο κειέηεο

• Θεξαπεία ζπλνζεξνηήησλ (CPAP ζε αζζελείο κε ζύλδξνκν 
άπλνηαο)

Βurger CD. COPD 2009;6:137-44



• Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία

• Παζνθπζηνινγία

• Γηάγλσζε

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• Δπηπινθέο

• Θεξαπεία

• Παξόμπλζε ΥΑΠ



IV: Πολύ ΣοβαπήIII: ΣοβαπήII: ΜέηπιαI: Ήπια

Therapy at Each Stage of COPD

 FEV1/FVC < 70% 

 FEV1 > 80% 
πποβλεπομένηρ

 FEV1/FVC < 70%

 50% < FEV1 < 80%
πποβλεπομένηρ

 FEV1/FVC < 70%

 30% < FEV1 < 50% 
πποβλεπομένηρ

 FEV1/FVC < 70% 

 FEV1 < 30% 
predicted

ή FEV1 < 50% 
πποβλεπομένηρ ΚΑΙ 
σπόνια αναπνεςζηική 
ανεπάπκεια

ΠΡΟΘΗΚΗ  Τιοηπόπιος ή/και LABA (ζαλμεηεπόλη, θοπμοηεπόλη, 
ινδακαηεπόλη)
ΠΡΟΘΗΚΗ Πνεςμονικήρ Αποκαηάζηαζηρ

ΠΡΟΘΗΚΗ Ειζπνεόμενος ηεποειδούρ, 
Ροθλοςμιλάζηηρ(PDE-4 inhibitor)

Δπαζηική μείωζη εκλςηικών παπαγόνηων, ανηιγπιππικόρ εμβολιαζμόρ

Καη΄ επίκληζη βπογσοδιαζηαληικά βπασείαρ δπάζηρ

ΠΡΟΘΗΚΗ 
Οξςγονοθεπαπείαρ
Χειποςπγική 
Αποκαηάζηαζηwww.goldcopd.com



Θεξαπείεο πνπ νδεγoύλ ζε 

παξάηαζε ηεο επηβίσζεο ζηε ΧΑΠ

• Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 

• Ομπγνλνζεξαπεία, ζε αζζελείο κε ππνμαηκία

• Με επεκβαηηθόο αεξηζκόο ζε αζζελείο κε ππεξθαπληθή 
νμέσζε θαηά ηελ παξόμπλζε

• Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα ζε αζζελείο κε 
εκθύζεκα άλσ ινβώλ θαη κεησκέλε ηθαλόηεηα άζθεζεο

• Μεηακόζρεπζε πλεύκνλα



Μείσζε ησλ παξνμύλζεσλ ηεο XAΠ

• Γηαθνπή θαπλίζκαηνο

J Gen Intern Med 2009;24:457-63

• Πλεπκνληθή θπζηθνζεξαπεία
GOLD, 2010 Update

• Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή. Mείσζε θαηά 30% ηεο πηζαλόηεηαο παξόμπλζεο (RR:
0.70) ζε κεηα-αλάιπζε 3976 αζζελώλ. πλεξγηθή δξάζε κε LABA

Am J Med 2002;113:59-65

N Engl J Med 2007; 356: 775–789

• Αληηγξηππηθό εκβόιην. Μείσζε ησλ επεηζνδίσλ γξίπεο ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαηά 
76%

Chest 2004 Jun; 125(6): 2011-20

• Tiotropium Μείσζε παξνμύλζεσλ αλά έηνο από 32.2 % ζην 27.9 % έλαληη 
placebo, P=0.037. Μείσζε ησλ εηζαγσγώλ ζε λνζνθνκείν από 9.5% ζην 7%
έλαληη placebo, P=0.056

Ann Intern Med 2005;143:317–326



H ζεκαζία ηεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο 

ζηε ΧΑΠ

• Ζ κόλε παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε θπζηθή 
πνξεία ηεο λόζνπ

• 10% - 25% καθξνρξόληα δηαθνπή θαπλίζκαηνο κε 
ζπλδπαζκέλεο παξεκβάζεηο 

• Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νη ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
παξεκβάζεηο, θαζόζνλ ην  θάπληζκα ζεσξείηαη σο κία 
ρξόληα λόζνο κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο



Παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο

• Βήκα 1. ASK   → Eξσηώ

• Βήκα 2. Αdvise → Δλεκεξώλσ

• Βήκα 3. Assess → Δθηηκώ

• Βήκα 4. Assist → Eπεκβαίλσ

• Βήκα 5. Arrange → Eπαλεμεηάδσ

5 Α 5 Δ



Δξσηεκαηνιόγην εμάξηεζεο Fagerström

0-2 ρσξίο εμάξηεζε

3-6 κέηξηα εμάξηεζε

7-10 κεγάιε εμάξηεζε



Φάξκαθα γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο

• Ρπζκηζηηθά

– Δπηζέκαηα ληθνηίλεο (12 εβδνκάδεο)

– Τδξνρισξηθή βνππξνπηόλε – Εyban (7-9 εβδνκάδεο)

– Βαξεληθιίλε – Champix (12 εβδνκάδεο)

• Aλαθνπθηζηηθά

– Δηζπλεόκελε ληθνηίλε 

– Τπνγιώζζηα δηζθία ληθνηίλεο

– Σζίριεο ληθνηίλεο



Αληηπλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην

• Πνιπζαθραξηδηθό γηα 23 ζηειέρε πλεπκνληόθνθθνπ

• ύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηεο GOLD ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ 
>65 εηώλ θαη ζε αζζελείο <65 εηώλ θαη FEV1<40%

• ε κεηαλάιπζε Cochrane 4 εξγαζηώλ, ην αληηπλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην δελ 
κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ, ηηο εηζαγσγέο ζην Ννζνθνκείν ή ηε 
ζλεηόηεηα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. Πηζαλά ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηεο

Granger RH. Cochrane Library 2006

• ε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 596 αζζελώλ κε ΥΑΠ ην αληηπλεπκνληνθνθθηθό 
εκβόιην κείσζε ηα πεξηζηαηηθά ζηξεπηνθνθθηθώλ πλεπκνληώλ ζε αζζελείο <65 
εηώλ (κείσζε 76%) θαη ζε αζζελείο κε ζνβαξή απόθξαμε (FEV1 <40%, κείσζε 
48%)

Alfageme I. Thorax 2006;61:189-95



Αληηγξηππηθό εκβόιην

• Μεηώλεη ζεκαληηθά ηηο παξνμύλζεηο ηεο λόζνπ νη νπνίεο 
νθείινληαη ζηνλ ηό ηεο γξίππεο

• Σν πνζνζηό κείσζεο ησλ εμάξζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην 
βαζκό ηεο εμάπισζεο ηεο γξίππεο θάζε έηνο

• Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ εκβνιίνπ αθνξά όινπο ηνπο 
αζζελείο κε ΥΑΠ αλεμάξηεηα ηεο βαξύηεηαο ηεο λόζνπ 
θαη ηεο ειηθίαο

Chacko PP. Cochrane Library 2006



Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθώλ ζηε ΧΑΠ

• Γελ ζπληζηάηαη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζε 
αζζελείο κε ΥΑΠ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο GOLD

• Δξγαζίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έδεημαλ κείσζε κόλν ηεο 
δηάξθεηαο (θαηά 20%) αιιά όρη ηνπ αξηζκνύ ησλ
παξνμύλζεσλ ζε αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ πξνθπιαθηηθή 
αγσγή

• Τπάξρεη επίζεο ε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο αλζεθηηθώλ 
ζηειερώλ θαη πξόθιεζεο παξελεξγεηώλ ζε παξαηεηακέλε 
ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ 

Staykova T. Cochrane Library 2009



Απνρξεκπηηθά ζηε ΧΑΠ

• Οη παρύξεπζηεο εθθξίζεηο απνηεινύλ ζεκαληηθό πξόβιεκα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ 
θαη ε απνηειεζκαηηθή απόρξεκςε βειηηώλεη ηε πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ

• Γελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα κέρξη ζηηγκήο πνπ λα δείρλνπλ βειηίσζε ηεο 
πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο ή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ηε ρξήζε 
βιελλνιπηηθώλ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαη νη ηειεπηαίεο νδεγίεο GOLD δελ 
ζπληζηνύλ ηελ επξεία ρξήζε ηνπο

• Υξήζε εηζπλεόκελνπ ηζνηνληθνύ ή ππεξηνληθνύ NaCL δελ βνεζά ηνπο αζζελείο 
κε ΥΑΠ, αληίζεηα πξνθαιεί κείσζε ηεο FEV1 ε νπνία πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε 
ελεξγνπνίεζε ησλ  καζηνθπηηάξσλ

• Ζ αλαζπλδπαζκέλε αλζξώπηλε DNase –Dornase alpha-Pulmozyme, δε θαίλεηαη 
λα έρεη ξόιν πέξα από ηνπο αζζελείο κε βξνγρεθηαζίεο ιόγσ θπζηηθήο ίλσζεο

- Ζhang J. Lancet 2008;371:2013-8

- Decramer M. Lancet 2005;365:1552-60



β2-αγσληζηέο βξαρείαο δηαξθείαο

• Mεηώλνπλ ηε ζηαηηθή θαη ηε δπλακηθή πλεπκνληθή ππεξδηάηαζε

– Βειηηώλνπλ ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηώλνληαο ηε ζηαηηθή θαη ηε 

δπλακηθή ππεξδηάηαζε (απηό δελ κεηαθξάδεηαη πάληα ζε αύμεζε ηεο FVC 

θαη ηεο FEV1)

– Μεηώλνπλ ηo αίζζεκα δύζπλνηαο 

– Βειηηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα άζθεζεο θαη ηελ πνηόηεηα δσή

N Engl J Med 2004;350:2689-97

RV

ERV



β2-αγσληζηέο καθξάο δηαξθείαο 

• β2-αγσληζηέο καθξάο δηαξθείαο (LABA)
– αικεηεξόιε → ηε κειέηε TORCH κείσζε ην ξπζκό έθπησζεο ηεο 

FEV1

– Φνξκνηεξόιε 

• Ultra LABA- ρνξήγεζε κία θνξά εκεξεζίσο
– Indacaterol

– Αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηε ζπκόξθσζε ησλ αζζελώλ κε ηε 
θαξκαθεπηηθή αγσγή

• Ζ ζπλδπαζκέλε  ζεξαπεία θαη β2-δηεγεξηώλ καθξάο δηαξθείαο κε 
εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή έδεημε κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο FEV1 θαη  
ησλ ζπκπησκάησλ θαζώο θαη κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
παξνμύλζεσλ ζε ζρέζε κε κνλνζεξαπεία

N Engl J Med. 2007;356(8):775-89



Αληηρνιηλεξγηθά

• Βξαρείαο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθά –ηπξαηξόπην
– ε κειέηεο ζύγθξηζεο κε βξαρείαο δξάζεο β2-δηεγέξηεο ε 

βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο δε 
δηέθεξε ζεκαληηθά

– Πην παξαηεηακέε δξάζε (κέρξη 8 ώξεο) ηνπ ηπξαηξόπηνπ ζε 
ζρέζε κε βξαρείαο δξάζεο β2-δηεγέξηεο

– Γελ ππάρνπλ κειέηεο ζύγθξηζεο κεηαμύ θαη’ επίθιεζε θαη 
ηαθηηθήο  ρξήζεο  ηνπ ηπξαηξόπηνπ

• Ο ζπλδπαζκόο βξαρείαο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθώλ κε 
βαρείαο δξάζεηο β2-δηεγέξηεο είλαη αζξνηζηηθόο θαη 
απμάλεη ηελ FEV1 ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε 
θάζε θάξκαθν ρσξηζηά

Gross N. Respiration 1998;65:354-62



Tηνηξόπην ζηε ΧΑΠ

UPLIFT Study - 4 έηε, 5993 αζζελείο

• To Tηνηξόπην βειηίσζε ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία (FEV1, FVC) ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο κειέηεο

• Σν Σηνηξόπην βειηίσζε ηελ πνηόηεηα δσήο

• Σν Σηνηξόπην κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ ηεο ΥΑΠ (κείσζε 14%)

• Σν Σηνηξόπην κείσζε ην ξπζκό έθπησζεο ηεο FEV1 ζε ζρέζε κε ην placebo
ζηνπο αζζελείο ζηαδίνπ ΗΗ θαηά GOLD (43 ml vs 49ml εηεζίσο, p = 0.02)

• Γελ παξαηεξήζεθε αύμεζε  θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ (έκθξαγκα 
κπνθαξδίνπ θαη εγθεθαιηθά επεηζόδηα)

• Σν Σηνηξόπην κείσζε ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ από όιεο ηηο αηηίεο θαηά 11% ζε 
ζρέζε κε ην placebo, αιιά όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0.09)

Tashkin DP. NEJM 2008;359:1543-54



Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή ζηε ΧΑΠ

• Μεηώλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ ηεο ΥΑΠ

• Πξνθαινύλ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ

• Γελ κεηαβάιινπλ ηε ζλεηόηεηα θαη ηε θπζηθή πνξεία ηεο 
λόζνπ

• Μεηώλνπλ ην ξπζκό έθπησζεο ηεο FEV1 

– Μειέηε TORCH - placebo: 55 ml/year, salmeterol: 42 ml/year, 
fluticasone: 42 ml/year, salmeterol plus fluticasone: 39 ml/year

- N Engl J Med. 2007;356(8):775-89

- ΑJRCCM 2008;178:332-6



Δηζπλεόκελα ζηεξνεηδή ζηε ΧΑΠ…

• Σα εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή δελ πέπεη λα ρνξεγνύληαη ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε 
ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ

• Ζ ζπλδπαζκέλε  ζεξαπεία κε εηζπλεόκελα ζηεξνεηδή θαη β2-δηεγέξηεο καθξάο 
δηαξθείαο έδεημε κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο FEV1 θαη  ησλ ζπκπησκάησλ θαζώο 
θαη κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνμύλζεσλ ζε ζρέζε κε 
κνλνζεξαπεία

• Ζ αθξηβήο δόζε ησλ εηζπλεόκελσλ ζηεξνεηδώλ ζηε ΥΑΠ δελ έρεη θαζνξηζηεί. 
ηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε βνπδεζνλίδε 400 mcg x 2 ή 
θινπηηθαδόλε 500 mcg x 2

• Αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο αλάπηπμεο πλεπκνλίαο ζηε κειέηε TORCH, ρσξίο 
αύμεζε ηεο ζλεηόηεηαο από πλεπκνλία (fluticasone: RR, 1.53, salmeterol: RR, 
1.09, salmeterol plus fluticasone: RR, 1.64).

Εur Respir J 2009;34:641-7



Θενθπιιίλε

• Βειηηώλεη πεξαηηέξσ ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία όηαλ ζπλδπάδεηαη 
κε βξνγρνδηαζηαιηηθά

• Απαηηείηαη παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νξνύ (ζεξαπεπηηθά 
επίπεδα 8 to 12 mcg/ml)

• Aιιειεπίδξαζε κε κεγάιν αξηζκώλ θαξκάθσλ

• Παξελέξγεηεο
– KN: Νεπξηθόηεηα,ζπαζκνί ζε ηνμηθέο δόζεηο (επίπεδα νξνύ> 35 

mcg/ml)

– Γαζηξεληεξηθό: Ναπηία, έκεηνο

– Καξδηαγγεηαθό: θιεβνθνκβηθε ηαρπθαξδία, θνηιηαθή ηαρπθαξδία ζε 
ηνμηθέο δόζεηο (επίπεδα νξνύ> 35 mcg/ml)

Chest 2001;119:1661-70



Αλαζηνιείο θσζθνδηεζηεξάζεο-4 

ζηε ΧΑΠ

• Ρνθινπκηιάζηε – Απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ ελδνθπηηάξηνπ cAMP 
πξνθαιώληαο κείσζε ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγώλ

• Μεηώλεη ηηο ζνβαξέο παξνμύλζεηο ΥΑΠ ζε αζζελείο ζηαδίσλ ΗΗΗ θαη 
ΗV (κείσζε 17% έλαληη placebo)

• Γνζνινγία: 500 mcg (0.5 mg) εκεξεζίσο po

• Παξελέξγεηεο: Ναπηία, θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα, δηαηαξαρέο ύπλνπ, 
κείσζε όξεμεο (απώιεηα 2 Kg ζηηο κειέηεο) 

• Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ζε αζζελείο κε ρακειό 
ζσκαηηθό βάξνο θαη ζε αζζελείο κε θαηάζιηςε

- Lancet 2009;374:685-94

- GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Ομπγνλνζεξαπεία ζηε ΧΑΠ

• Ομπγνλνζεξαπεία >15 ώξεο/εκέξα βειηηώλεη ηελ 
επηβίσζε ζε αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

• Μεηώλεη ην αίζζεκα δύζπλνηαο

• Βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο

• Βειηηώλεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεκεξηλώλ 
αλαγθώλ θαη δπλαηόηεηα άζθεζεο

- Ann Intern Med 1980;93:391-8

- Thorax 2003;58:729-32



Πνηνη αζζελείο ρξεηάδνληαη 

νμπγνλνζεξαπεία

• πλερήο νμπγνλνζεξαπεία (>15 ώξεο εκεξεζίσο)

Αζζελείο ζηαδίνπ ΗV κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:

– PaO2 εξεκίαο ≤55 mmHg ή SaO2 ≤88% κε ή ρσξίο ππεξθαπλία

– PaO2 εξεκίαο 56-59 mmHg ή SaO ≤89% ζε αζζελείο κε ζεκεία 

δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (πεξηθεξηθά νηδήκαηα, 

πλεπκνληθά P ζην ΖΚΓ) ή πνιπεξπζξαηκία (αηκαηνθξίηεο> 55%)

• Γηαθεθνκέλε νμπγνλνζεξαπεία (άζθεζε, ύπλνο)

– PaO2 ζε ήπηα άζθεζε ≤ 55 mmHg ή SaO2 ≤88%

– PaO2 ζην ύπλν ≤55 mmHg ή SaO2 ≤88%, κε ζπλνδό δεμηά 

θαξδ.αλεπάξθεηα ή ππλειία ηελ εκέξα 



Ομπγνλνζεξαπεία θαη επηβίσζε αζζελώλ κε ΧΑΠ

NOTT Group. Ann Intern Med 1980;93:391-8

Medical Research Council, Lancet 1981;1:681-6



Παξνρή νμπγόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

αεξνπνξηθώλ ηαμηδηώλ

• Ζ κεξηθή πίεζε νμπγόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο αληηζηνηρεί ζε απηή 
πςνκέηξνπ 1500-2500 κέηξσλ

• Ζ κεξηθή πίεζε ηνπ εηζπλεόκελνπ Ο2 από 150 mmHg ζηελ επηθάλεηα ηεο 
ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο είλαη κεηαμύ 109-122 mmHg θαη 
πξνθαιεί ππνμαηκία

• ηα 2438 m (8000 ft) ε κεξηθή πίεζε  Ο2 πέθηεη θαη αληηζηνηρεί ζε εηζπλνή  
FiO2 15.1% ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο

• Ζ PaO2 ζε πγηείο επηβάηεο ζηε δηάξθεηα πηήζεσλ είλαη κεηαμύ 53-64 mmHg 
(SpO2 85-91%)

• Οη επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πηήζεο πξέπεη λα έρνπλ PaO2 >50 mmHg

ΒΤS Recommendations 2004. www.brit-thoracic.org.uk



Πνηνί αζζελείο απαηηνύλ επηπιένλ Ο2 ζηε 

δηάξθεηα ηεο πηήζεο

• SpO2 >95% ζηελ επηθαλεηα ηεο ζάιαζζαο → Γελ απαηηείηαη επηπιένλ O2 ζηελ 
πηήζε

• SpO2 92-95% ρσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ → Γελ απαηηείηαη επηπιένλ O2 ζηελ 
πηήζε

• SpO2 92-95% θαη παξνπζία παξαγόλησλ θηλδύλνπ → Yπνμηθή δνθηκαζία (15% 
FiO2 γηα 15 ιεπηά)

• SpO2 <92% → Απαηηείηαη επηπιένλ O2 ζηελ πηήζε 

• Αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ ήδε ιακβάλνπλ Ο2 → Aύμεζε ξνήο Ο2 θαηά 2 lit/min θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο

• Παράγοντες κινδύνοσ: σπερκαπνία, FEV1 <50% ηης προβλεπόμενης, διάμεζη 
πνεσμονική νόζος, κσθοζκολίωζη, καρδιακή νόζος, ιζηορικό εγκεθαλικού 
επειζοδίοσ, νόζος ηων αναπνεσζηικών μσών)

ΒΤS Recommendations 2004. www.brit-thoracic.org.uk



Αλαπλεπζηηθή θπζηθνζεξαπεία

• H πλεπκνληθή θπζηνζεξαπεία βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο αζζελώλ κε 
ΥΑΠ

• Απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα άζθεζεο

• Μεηώλεη ην αίζζεκα δύζπλνηαο

• Μεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ παξνμύλζεσλ θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο ζε 
πεξίπησζε παξόμπλζεο

• Μεηώλεη ην άγρνο θαη ηε θαηάζιηςε ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ

• Πηζαλά λα απμάλεη ηε δηάξθεηα επηβίσζεο αζζελώλ κε ΥΑΠ

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Xεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο ζηε ΧΑΠ

• Δθηνκή κεγάισλ θπζαιίδσλ (bullectomy)

• Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα ή 

πλεπκνλνπιαζηηθή (Lung Volume Reduction Surgery –

LVRS)

• Μεηακόζρεπζε πλεύκνλα



Δθηνκή κεγάισλ θπζαιίδσλ 

(bullectomy)

• Δλδείμεηο

– Kαηάιεςε >1/2 ηνπ εκηζσξαθίνπ από κνλήξε θπζαιίδα ζε 

εκθπζεκαηηθό αζζελή

– Παξνπζία δύζπλνηαο παξά ηε κέγηζηε ζπληεξεηηθή αγσγή

– Μηθξή κόλν κείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλόηεηαο

– Mηθξή κόλν κείσζε ηεο FVC θαη FEV1 >50%

• Απνηειέζκαηα

– εκαληηθή αύμεζε FEV1, 6MWD θαη κείσζε αλαγθώλ γηα 

νμπγνλνζεξαπεία

Μeyers BF et al. Thorax 2003;58:634-8



Δγρείξεζε κείσζεο όγθνπ ηνπ πλεύκνλα 

(Lung Volume Reduction Surgery – LVRS)

• Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε εκθπζεκαηηθνύ παξεγρύκαηνο (~30% ηνπ 
όγθνπ ηνπ πλεύκνλα)

• Δηεξόπιεπξε ή ακθνηεξόπιεπξε κέζσ ζσξαθνηνκήο, ζηεξλνηνκήο 
ή VATS

• Βειηηώλεη ηελ FEV1 θαηά 10% πεξίπνπ, ηε δύζπλνηα, ηελ ηθαλόηεηα 
άζθεζεο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο

• Παξαηείλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζε αζζελείο κε εκθύζεκα ησλ 
άλσ ινβώλ θαη πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα άζθεζεο

• Μεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα πεξίπνπ 6%. Ζ κεηεγρεηξεηηθή ζλεηόηεηα 
είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζε αζζελήο κε δηάρπην (όρη εληνπηζκέλν) 
εκθύζεκα

Celli BR. Chest 2008;133:1451-62



• Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία

• Παζνθπζηνινγία

• Γηάγλσζε

• Γηαθνξηθή δηάγλσζε

• Δπηπινθέο

• Θεξαπεία

• Παξόμπλζε ΧΑΠ



Παξόμπλζε ΧΑΠ

• Παξόμπλζε ζε αζζελή κε ΧΑΠ νξίδεηαη ε νμεία αύμεζε 
ησλ ζπκπησκάησλ, πέξα από ηηο θαζεκεξηλέο 
απμνκεηώζεηο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα ή 
πεξηζζόηεξα από ηα 3 παξαθάησ ζπκπηώκαηα:
– Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ βήρα

– Αύμεζε ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο ή αιιαγέο ηεο ζύζηαζεο 
ησλ πηπέισλ

– Αύμεζε ηεο δύζπλνηαο θαη ηαρύπλνηα

• Σε αζζελείο κε βαξηά ΧΑΠ, παξόμπλζε ηεο λόζνπ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη 
ζάλαην

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Μεραληζκνί παξόμπλζεο ζηε ΧΑΠ

• Αύμεζε ηνπ θιεγκνλώδνπο θνξηίνπ ησλ αεξαγσγώλ εμαηηίαο 
βαθηεξηαθήο ή ηνγελνύο ινίκσμεο ή άιινπ εμσγελή παξάγνληα

• Αύμεζε ηεο απόθξαμεο ησλ αεξαγσγώλ ιόγσ ππεξέθθξηζεο 
βέλλεο, νηδήκαηνο ησλ αεξαγσγώλ θαη ζπαζκνύ ησλ ιείσλ κπηθώλ 
ηλώλ

• Μείσζε ηεο εθπλεπζηηθήο ξνήο θαη επηδείλσζε ηεο ππεξδηάηαζεο κε 
αύμεζε ηεο ελδνγελνύο PEEP (PEEPi)

• H αύμεζε ηεο PEEPi ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο 
θαη θόπσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ

• H ζπλππάξρνπζα νμέσζε επηδεηλώλεη πεξαηηέξσ  ηελ θόπσζε ησλ 
αλαπλεπζηηθώλ κπώλ

O’Donell DE. Thorax 2006;61:354-61



Αηηηνινγία παξνμύλζεσλ ΧΑΠ

• 50-70% ησλ παξνμύλζεσλ νθείινληαη ζε αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο είηε 
από κηθξόβηα είηε από ηνύο

• ε πνζνζηό 20 - 40% ησλ αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ επηπιέθνληαη ηνί 
(αλίρλεπζε κέζσ θαιιηέξγεηαο,  PCR ή νξνινγηθώλ κεζόδσλ)

• Μηθηέο ινηκώμεηο (co-infection) κε ηνύο θαη βαθηήξηα θαίλεηαη όηη είλαη 
αξθεηά ζπρλέο

• 10% ησλ παξνμύλζεσλ νθείινληαη ζε αύμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο (SO2, NO2, όδνλ,ζσκαηίδηα θαπλνύ)

• Σν ππόινηπν 20-30% ησλ παξνμύλζεσλ πξνθαινύληαη από 
άγλσζηνπο κέρξη ζηηγκήο παξάγνληεο

Sapey E . Thorax 2006;61:250-8



Bαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζηελ 

παξόμπλζε ΧΑΠ

• ύκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεσξία νη βαθηεξηαθέο παξνμύλζεηο ηεο 
ΥΑΠ νθείινληαη ζε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαθηεξηδίσλ ηα 
νπνία απνηθίδνπλ ηνπο αεξαγσγνύο

• ύκθσλα κε  λεόηεξε ζεσξία έλα πνζνζηό ησλ βαθηεξηαθώλ 
εμάξζεσλ νθείινληαη ζε ινίκσμε από θαηλνύξην βαθηεξηαθό 
ζηέιερνο

• 20 – 30% ησλ αζζελώλ κε ζηαζεξή ΥΑΠ (ρσξίο έμαξζε) έρνπλ 
πηύεια ζεηηθά γηα κηθξννξγαληζκνύο

Sethi S. NEJM 2002;347:465-71



Βαθηήξηα ζηηο παξνμύλζεηο ηεο ΧΑΠ

Haemophilus influenzae

(nontypeable)

20-30% ησλ παξνμύλζεσλ

Streptococcus pneumoniae 10-15% ησλ παξνμύλζεσλ

Moraxella catarrhalis 10-15% ησλ παξνμύλζεσλ

Pseudomonas aeruginosa 5-10% ησλ παξνμύλζεσλ

θαη ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε βαξηά 

ΥΑΠ

Δληεξνβαθηεξηνεηδή Απνκνλώλνληαη ζε αζζελείο κε βαξηά 

ΥΑΠ, άγλσζηε ε παζνγέλεηά ηνπο

Άηππα βαθηήξηα

Chlamydophila pneumoniae 3-5% ησλ παξνμύλζεσλ

Mycoplasma pneumoniae 1-2% ησλ παξνμύλζεσλ

Sethi S. NEJM 2008;359:2355-65



Bαθηήξηα παξνμύλζεσλ ζε ζρέζε κε ηε 

βαξύηεηα ηεο ΧΑΠ

• Οκάδα Α Ήπηα ΥΑΠ H. influenzae, S. pneumoniae, 

M. catarrhalis, M. pneumoniae, 

C. pneumoniae

• Οκάδα B Mέηξηα-νβαξή ΥΑΠ    Οκάδα A ΚΑΗ β-lactamase 

producing S. pneumoniae 

Enterobacteriaceae

(Κ. pneumoniae, E. coli, 

Proteus, Enterobacter etc)

• Οκάδα Γ νβαξή ΥΑΠ Oκάδα Β ΚΑΗ P. aeruginosa

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα

P. aeruginosa

Οκάδα                            Οξηζκόο                           Μηθξννξγαληζκνί

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Ινί ζηηο παξνμύλζεηο ηεο ΧΑΠ

Rhinovirus 20-25% ησλ παξνμύλζεσλ

Parainfluenza virus 5-10% ησλ παξνμύλζεσλ

Influenza virus 5-10% ησλ παξνμύλζεσλ

Respiratory syncytial virus 5-10% ησλ παξνμύλζεσλ

Coronavirus 5-10% ησλ παξνμύλζεσλ

Adenovirus 3-5% ησλ παξνμύλζεσλ

Human metapneumovirus 3-5 % ησλ παξνμύλζεσλ

Sethi S. NEJM 2008;359:2355-65



Κιηληθά ζεκεία βαξύηεηαο παξόμπλζεο

• Υξήζε επηθνπξηθώλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ

• Κνηιηαθό παξάδνμν (εηζνρή θνηιηάο θαηά ηελ εηζπλνή)

• Δπηδείλσζε ή εκθάληζε θεληξηθήο θπάλσζεο

• εκεία δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο

• Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

• Μείσζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Δπηπηώζεηο παξνμύλζεσλ ΧΑΠ

• Δπεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ

• Οη ζπρλέο παξνμύλζεηο ζπκβάινπλ ζηελ ηαρύηεξε 
έθπησζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο

• Γπλεηηθά ζαλαηεθόξεο
– Θλεηόηεηα 10% γηα όζνπο εηζάγνληαη κε ππεξθαπλία

– Θλεηόηεηα κέρξη 49% ηα 3 πξώηα ρξόληα κεηά λνζειεία γηα 
έμαξζε ΥΑΠ 

– Θλεηόηεηα 40% ηνλ 1ν ρξόλν κεηά λνζειεία ζηε ΜΔΘ

- GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com

- Donaldson G. Thorax 2002;57:847-52



Παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε 

ζλεζηκόηεηα ζηηο παξνμύλζεηο

• Μεησκέλε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία (ρακειή FEV1)

• Μεγάιε ειηθία

• Iζηνξηθό πoιιαπιώλ παξνμύλζεσλ θαη λνζειεηώλ ζε Ννζνθνκείν

• Παξνπζία ζπλνζεξνηήησλ (θπξίσο δηαβήηε)

• Ηζηνξηθό λνζειείαο ζηε ΜΔΘ γηα έμαξζε ΥΑΠ

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Θεξαπεία παξόμπλζεο - ΑΒC

• Αntibiotics

• Βronchodilators

• Corticosteroids

Rodriguez-Roisin R. Thorax 2006;61:535-44



Aληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε ηεο ΧΑΠ

• Πόηε πξέπεη λα ρνξεγείηαη αληηβηνηηθή αγσγή ζηε έμαξζε ηεο ΥΑΠ:
– ε παξνπζία θαη ησλ 3 ζπκπησκάησλ ηεο έμαξζεο (αύμεζε δύζπλνηαο,

αύμεζε βήρα, αύμεζε όγθνπ πηπέισλ θαη απόρξεκςε παρύξεπζησλ 
πηπέισλ)

– Παξνπζία 2 κόλν ζπκπησκάησλ έμαξζεο εάλ ε απόρξεκςε παρύξεπζησλ 
πηπέισλ είλαη έλα από ηα δύν ζπκπηώκαηα

• Μεηώλνπλ ηε δηάξθεηα θαη ηε βαξύηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

• ε αζζελείο όπνπ ε έμαξζε νδεγεί ζε δηαζσιήλσζε, ηα αληηβηνηηθά 
κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηε ζλεηόηεηα

• Ζ ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ απμάλεη ζεκαληηθά ην ρξόλν κέρξη ηελ επόκελε 
έμαξζε ζε ζρέζε  κε αζζελείο νη νπνίνη δελ έιαβαλ αληηβηνηηθή αγσγή

• Ζ δηάξθεηα ηεο αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο είλαη ζπλήζσο 7 εκέξεο (5 εκέξεο 
γηα ηελ αδηζξνκπθίλε) 

- GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com

- Nouira S. Lancet 2001; 358:2020

- Roede BM. Thorax 2008;63(11):968-73



Αληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε ΧΑΠ

Οκάδα Α      - Ακνμπθηιιίλε                - Ακνμπθηιιίλε/    

- Ακπηθηιιίλε θιαβνπιαληθό 
- Σεηξαθπθιίλε - Μαθξνιίδεο 

- Κεθαινζπνξίλεο 

2εο-3εο γεληάο

Οκάδα Β - Ακνμπθηιιίλε/                - Κηλνιόλεο - Ακπηθηιιίλε/

θιαβνπιαληθό                (Λεβνθινμαζίλε,                    νπιβαθηάκε

Μνμηθινμαζίλε)                   - Κεθαινζπνξίλεο 

2εο-3εο γελεάο

- Κηλνιόλεο 

(ηπξνθινμαζίλε,

Λεβνθινμαζίλε)

Οκάδα Γ                      - Κηλνιόλεο    - Κηλνιόλεο

(ηπξνθινμαζίλε, (ηπξνθινμαζίλε,

Λεβνθινμαζίλε Λεβνθινμαζίλε 

750 mg εκεξεζίσο) 750 mg εκεξεζίσο)

- Αληηςεπδνκνλαδηθέο

β-ιαθηάκεο

Οκάδα   P.O. Θεξαπεία Δλαιιαθηηθή P.O. Ι.V. Θεξαπεία

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Παξάγνληεο ινίκσμεο κε 

Ψεπδνκνλάδα

• νβαξή ΥΑΠ (FEV1 <50% ηεο πξνβιεπόκελεο)

• Πξνεγνύκελε απνκόλσζε Φεπδνκνλάδαο ζηα πηύεια

• Πξόζθαηε λνζειεία ζε Ννζνθνκείν (δηάξθεηαο ≥2 εκεξώλ)

• πρλή ρξήζε αληηβηνηηθώλ ( ≥4 ην πξνεγνύκελν έηνο)

• Απαξαίηεηε ε θαιιηέξγεηα πηπέισλ ζε αζζελείο κε ππνςία ινίκσμεο 
από Φεπδνκνλάδα
– Έγθαηξε έλαξμε αληη-ςεπδνκνλαδηθήο ζεξαπείαο 

– Αληηβηόγξακκα γηα επαηζζεζία, ιόγσ ζπρλήο αλζεθηηθόηεηαο ηεο 
Φεπδνκνλάδαο ζηα αληηβηνηηθά

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Σπζηεκαηηθά ζηεξνεηδή ζηελ 

παξόμπλζε ΧΑΠ

• Μεηώλνπλ ηε δηάξθεηα ησλ παξνμύλζεσλ

• Βειηηώλνπλ ηαρύηεξα ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία (FEV1), ηε δύζπλνηα 
θαη ηα αέξηα αίκαηνο (PaO2, PaCO2,) 

• Mεηώλνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο απνηπρίεο ηνλ πξώην κήλα

• Μεηώλνπλ ηε δηάξθεηα λνζειείαο

• Γελ κεηώλνπλ ηε ζλεζηκόηεηα

• πλήζεο δνζνινγία: Μedrol 32 mg x 1, γηα 10-14 εκέξεο

Walters JAE. Cochrane Library 2009



Αληηκεηώπηζε ζην Ννζνθνκείν

• Υνξήγεζε Ομπγόλνπ θαη  επαλάιεςε αεξίσλ αίκαηνο ζε 30-60 ιεπηά
– ηόρνο SPO2 >90% ζε κε ππεξθαπηλνύο αζζελείο κε κάζθα Ventouri ή ξηληθή 

ρνξήγεζε Ο2

– ε ππεξθαπληθνύο αζζελείο ζηόρνο γηα O2 SAT: 88%-92% κε ρξήζε Ventouri 
28% ή 24% κε 2-4 lit/min

• Υνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ
– Υνξήγεζε ζπλδπαζκνύ βξαρείαο δξάζεο β2  δηεγεξηώλ θαη ηπξαηξόπηνπ θάζε 

1-4 ώξεο

– Γελ ζπληζηάηαη ε ζπλερήο ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ κέζσ 
λεθεινπνηεηή, ζε αληίζεζε κε ηελ παξόμπλζε άζζκαηνο

– Ζ ρξήζε εδνθιέβηαο ακηλνθπιιίλεο είλαη δεύηεξεο γξακκήο θαη από πνιινύο 
ππό ακθηζβήηεζε ιόγσ παξελεξγεηώλ θαη κηθξνύ όθεινπο. Πηζαλόο ξόινο 
ζε αζζελείο κε ππεξθαπληθή παξόμπλζε κε βάζε κόλν 1 ηπραηνπνηεκέλε 
κειέηε

• Έλαξμε αληηβηνηηθώλ, ζεξαπεία ζπλνδώλ παζήζεσλ

- GOLD, 2010 Updated: www.goldcopd.com

- Hurst JR. Postgrad Med 2004;80:497-505



Δλδείμεηο κε-ΔΑ ζηελ παξόμπλζε 

ηεο ΧΑΠ

• Μέηξηνπ-ζνβαξνύ βαζκνύ δύζπλνηα κε ρξήζε επηθνπξηθώλ 
κπώλ θαη θνηιηαθό παξάδνμν

• Παξνπζία νμέσζεο (pH ≤7.35) θαη/ή ππεξθαπλίαο (PaCO2

>45 mmHg)

• Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα >25 αλαπλoέο/ιεπηό

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Δπηδξάζεηο κε-ΔΑ ζηελ ππεξθαπληθή 

παξόμπλζε ηεο ΧΑΠ

• Eιαηηώλεη ην έξγν ηεο αλαπλνήο θαη ηελ ηαρύπλνηα
– Βειηηώλεη ηελ νμπγόλσζε απμάλνληαο ηνλ αλαπλεόκελν όγθν αέξα 

θαη δηαλνίγνληαο ηηο θπςειίδεο πνπ ππναεξίδνληαη

• Μεηώλεη ηελ ππεξθαπλία δηαηεξώληαο αλνηθηέο ηηο 
θπςειίδεο ζην ηέινο ηεο εθπλνήο, βειηηώλνληαο ηε 
εθπλεπζηηθή ξνή

• Μεηώλεη ηηο επηπινθέο ηεο ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο 
θαη ηδηαίηεξα ηελ πλεπκνλία ζηνλ αλαπλεπζηήξα



Με-ΔΑ vs. ζπληεξεηηθήο αγσγήο ζηελ νμεία 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα αζζελώλ κε ΧΑΠ

• Σαρύηεξε βειηίσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο

• Μείσζε ζλεζηκόηεηαο θαηά 48%

• Μείσζε πηζαλόηεηαο δηαζσιήλσζεο θαηά 58%

• Μείσζε ρξόλνπ παξακνλήο ζην Ννζνθνκείν θαηά 4 

πεξίπνπ εκέξεο

Ram FSF. Cochrane Library 2009



Aληελδείμεηο κε-ΔΑ ζηελ έμαξζε ηεο 

XAΠ

• Δπεηζόδηα άπλνηαο

• Καξδηαγγεηαθή αζηάζεηα (ππόηαζε, αξξπζκίεο, 
έκθξαγκα κπνθαξδίνπ)

• Αιιαγέο επηπέδνπ ζπλείδεζεο, κε ζπλεξγάζηκνο 
αζζελήο

• Τςειόο θίλδπλνο εηζξόθεζεο, έκεηνη

• Μεγάιε πνζόηεηα παρύξεζησλ εθθξίζεσλ, πλεπκνλία



• Παξνπζία πλεπκνζώξαθα ή κεγάιεο πιεπξηηηθήο ζπιινγήο 
ρσξίο παξνρέηεπζε

• νβαξνύ βαζκνύ νμέσζε (pH <7.25) ή/θαη ππεξθαπλία 
(PaCO2 >60 mmHg)

• Πξόζθαηε επέκβαζε πξνζώπνπ, νηζνθάγνπ ή ζηνκάρνπ

• Σξαύκα πξνζώπνπ ή πξνζσπηθνύ θξαλίνπ, αλαηνκηθέο 
βιάβεο ξηλόο ή θάξπγγα, εγθαύκαηα πξνζώπνπ

• Απόθξαμε εληέξνπ

Aληελδείμεηο κε-ΔΑ ζηελ έμαξζε ηεο XAΠ…

GOLD, 2010 Update: www.goldcopd.com



Γηαθνξηθή δηάγλσζε παξόμπλζεο ΧΑΠ

• 10-30% δελ απαληνύλ ζηε ζεξαπεία. Ζ δ/δ ζε απηνύο ηνπο 
αζζελείο πεξηιακβάλεη: ΠΔ, πλεπκνλία, θαξδηαθή θάκςε, 
πλεπκνζώξαθα

• πληζηάηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα ΠΔ ζε αζζελείο κε 
ππνθαπλία, ππόηαζε θαη κε κεζαίνπ θαη πςεινύ βαζκνύ 
θιηληθή ππνςία γηα ΠΔ (θξηηήξηα Wells)

• Σν DD test θαη ε CT-αγγεηνγξαθία έρνπλ ηελ ίδηα δηαγλσζηηθή 
αθξίβεηα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ ζε ζύγθξηζε κε άιιεο νκάδεο 
αζζελώλ

- Rizkallah J.Chest 2009;135:786-93

- Hartmann I.AJRCCM 2000;162:2232-7


