


     Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
είναι μία συχνή, προλήψιμη και θεραπεύσιμη 
νόσος που χαρακτηρίζεται από επίμονα 
αναπνευστικά συμπτώματα και περιορισμό στην 
ροή του αέρα. Υπάρχουν ανωμαλίες της δομής 
των αεραγωγών και των κυψελίδων και 
συνήθως οφείλεται σε σημαντική έκθεση σε 
τοξικά σωματίδια ή αέρια. 
 



    Ο χρόνιος περιορισμός της ροής του αέρα που 
είναι χαρακτηριστικός της ΧΑΠ οφείλεται: α) Σε 
νόσο των μικρών αεραγωγών ( π.χ αποφρακτική 
βρογχιολίτιδα) και  

    β) Καταστροφή του πνευμονικού 
παρεγχύματος(εμφύσημα) 



  Αυτές οι αλλοιώσεις δεν συμβαίνουν πάντα μαζί αλλά εξελίσσονται 
με διαφορετικό ρυθμό κατά την διάρκεια του χρόνου.  
 

 Η χρόνια φλεγμονή είναι αυτή που δημιουργεί αυτές τις δομικές 
αλλαγές  οδηγώντας στην απώλεια της πρόσφυσης των κυψελίδων 
από τους μικρούς αεραγωγούς με αποτέλεσμα την μείωση της 
ελαστικής δύναμης επαναφοράς. Αυτό συνεπάγεται  στην μείωση της 
ικανότητας των αεραγωγών να μένουν ανοικτοί  κατά την εκπνοή.  
 

 Η απώλεια των μικρών αεραγωγών και το εμφύσημα που συντελούν 
στον περιορισμό στην ροή του αέρα (      FEV1) και μείωση της 
διάχυσης καθώς και η δυσλειτουργία της βλεννοκροσσωτής 
κάθαρσης είναι χαρακτηριστικά της νόσου 
 



     Η περιφερική απόφραξη των αεραγωγών οδηγεί σε 
προοδευτική παγίδευση αέρα κατά την εκπνοή που 
οδηγεί σε υπερδιάταση      Στατική και δυναμική 
προκαλώντας δύσπνοια και περιορισμό στην 
ικανότητα για άσκηση       μείωση  ικανότητας 
σύσπασης αναπνευστικών μυών.  

     Τα βρογχοδιασταλτικά δρουν στους περιφερικούς 
αεραγωγούς μειώνοντας την παγίδευση αέρα, τους 
πνευμονικούς όγκους και βελτιώνουν συμπτώματα 
και ικανότητα για άσκηση. 
 



 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Οφείλεται σε 
διαταραχές VΑ ,VA/Q  και διάχυσης. Οδηγούν σε 
υποξυγοναιμία και υπερκαπνία . Αιτίες του υποαερισμού 
μπορεί να είναι η μείωση του αναπνευστικού drive, η 
αύξηση του Vd και σε προχωρημένα σταδία η κόπωση των 
αναπνευστικών μυών.  

 
 ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΒΛΕΝΝΗΣ. Οδηγεί σε παραγωγικό βήχα και 

δεν συνδυάζεται πάντα με απόφραξη. Όταν υπάρχει 
οφείλεται σε αυξημένο αριθμό καλυκοειδών κυττάρων και 
διογκωμένους υποβλεννογόνιους αδένες 
 



 Συνήθως κατά τα προχωρημένα στάδια 
 Οφείλεται στην υποξική αγγειοσύσπαση και 

στην φλεγμονή 
 Δομικές αλλαγές των αγγείων 
 Στα προχωρημένα στάδια προκαλεί (ΔΕ) ΚΑ 



    ΕΜΦΥΣΗΜΑ: Είναι η καταστροφή της 
επιφάνειας που γίνεται η ανταλλαγή των αερίων 
(κυψελίδες)  Παθολογοανατομικός όρος. Μία 
από τις πολλές δομικές αλλαγές.  

     ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ: Παρουσία βήχα και 
πτυέλων για τουλάχιστον 3 μήνες για δύο 
συνεχόμενα έτη. Παραμένει ένας 
επιδημιολογικός και κλινικός ορισμός. Υπάρχει 
μόνο στην μειοψηφία των ασθενών.  
 



     4η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (3η μέχρι το 2020). 
     2012 >3εκ. θανάτους (6% θανάτων παγκοσμίως).  

 
 Σημαντικό νόσημα για την δημόσια υγεία που είναι 

προλήψιμο και θεραπεύσιμο.  
 Σημαντική αιτία χρόνιας νοσηρότητας και 

θνησιμότητας. Αυξάνει οικονομικό και κοινωνικό φορτίο 
παγκοσμίως. 

 Ο επιπολασμός, η θνησιμότητα και η νοσηρότητα 
διαφέρει μεταξύ των χωρών και μεταξύ των διαφόρων 
υπο-ομάδων στην ίδια χώρα. 



   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ    
      ΚΙΝΔΥΝΟΥ 



 ΚΑΠΝΙΣΜΑ. Ο πιο κοινός παράγοντας κινδύνου. Επιπολασμός της 
ΧΑΠ σχετίζεται με επιπολασμό καπνίσματος. Λιγότεροι από 50% των 
καπνιστών αναπτύσσουν ΧΑΠ (γενετικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί 
παράγοντες, έκθεση σε άλλους παράγοντες, βάρος γέννησης, 
ηλικιωμένοι). 

 Πίπα, πούρα, ναργιλές και μαριχουάνα  
 Παθητικό κάπνισμα ETS :αναπνευστικά συμπτώματα και ΧΑΠ 
 ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ:Υψηλότερος επιπολασμός συμπτωμάτων, ανωμαλίες 

πνευμονικής λειτουργίας, μεγαλύτερη ετήσια πτώση FEV1  και 
μεγαλύτερη θνησιμότητα από ΧΑΠ σε σχέση με μη καπνιστές. 
Δομικές αλλαγές όπως εμφύσημα, πάχυνση των τοιχωμάτων των 
αεραγωγών και παγίδευση αέρα. 
 

 ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ: Μπορεί να έχουν περιορισμό ροής αέρα αλλά 
λιγότερα συμπτώματα, ηπιότερη νόσος ,λιγότερη συστηματική 
φλεγμονή, όχι αυξημένος κίνδυνος Ca πνεύμονα και 
καρδιοαγγειακών νοσημάτων. Αυξημένος κίνδυνος πνευμονίας και 
θνησιμότητας από αναπνευστική ανεπάρκεια. 
 

. 



  Εξω-οικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση(NO2, PM2,5): 
σημαντικός παράγων για καρδιοαναπνευστικά 
νοσήματα αλλά λιγότερο από τσιγάρο. 

  Επαγγελματική έκθεση. Οργανικές,ανόργανες κόνεις , 
χημικοί παράγοντες, καπνοί: υποεκτιμημένοι 
παράγοντες. 19.2% στο σύνολο και 31.1% μη καπνιστών 
αναπτύσσουν ΧΑΠ 
 

 Ενδο-οικιακή ρύπανση: Καύση ξύλου, κοπριάς ζωών και 
κάρβουνου και υπολείμματων καλλιεργειών σε 
κακοδιατηρημένες σόμπες. Καύση βιομάζας για 
μαγείρεμα και θέρμανση σε πτωχά αεριζόμενες οικίες. 
ETS. 
 



1) Έλλειψη α1-αντιθρυψίνης : Aναστολέας των 
πρωτεασών της σερίνης. Υπάρχει σε μικρό κομμάτι 
του πληθυσμού. 

2) Σημαντικός οικογενειακός κίνδυνος απόφραξης σε 
συγγενείς ατόμων με σοβαρή ΧΑΠ. 

3) Το γονίδιο που αποκωδικοποιεί την  
μεταλλοπρωτεινάση της εξωκυττάριας ουσίας 
12(MMP12). Μείωση πνευμονικής λειτουργίας 

4) Αlpha-nicotinic acetylcholine receptor, hedgehog 
interacting protein (HHIP): Πιθανά αιτιολογικά 
γονίδια 

 



 ΗΛΙΚΙΑ: Παράγοντας κινδύνου ; Περισσότερα 
χρόνια έκθεσης; Γήρανση αεραγωγών , 
παρεγχύματος= Δομικές αλλοιώσεις με ΧΑΠ. 

 Παλαιότερα άνδρες> Γυναίκες. Τώρα περίπου 
ίδιος επιπολασμός. Πιθανών οι γυναίκες πιο 
ευπαθείς- Πιο σοβαρή νόσος με ίδια καπνιστική 
συνήθεια 



 Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΧΑΠ είναι αντιστρόφως 
αναλόγως με την κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση. 

  Έκθεση ενδο- και εξω-οικιακής ρύπανσης, 
συνωστισμός, διατροφή, λοιμώξεις? 
 



 Β.Α : Παράγον κινδύνου για απόφραξη και ΧΑΠ. 
12 φορές υψηλότερος κίνδυνος. 20% 
αναπτύσσουν μη αναστρέψιμη απόφραξη και    
TLCO. 11% των παιδιών με άσθμα θα αναπτύξουν 
ΧΑΠ. Ο κλινικός διαχωρισμός ΧΑΠ-ΒΑ πολλές 
φορές δύσκολος 

 
 BHR: 2ος παράγων μετά το κάπνισμα. Αυξάνει 

τον κίνδυνο κατά 15%(vs 39%) και 
αναπνευστική θνησιμότητα. Υπάρχει και χωρίς 
ΒΑ.  
 
 
 



 Σοβαρές παιδικές λοιμώξεις συνδέονται με 
μείωση πνευμονικής λειτουργίας και αύξηση 
συμπτωμάτων σε ενήλικο ζωή 

 HIV: Επιταχύνει την ανάπτυξη εμφυσήματος που 
οφείλεται στο κάπνισμα 

 TBC: Παράγον κινδύνου και συνοσηρότητα 





1)Χρόνια δύσπνοια: Το πιο χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα 
 

2)Παραγωγικός βήχας (30% των ασθενών) 
    

3)Συριγμός  
4)θωρακαλγία 

 



 Η πιο αναπαραγώγιμη και αντικειμενική μέτρηση 
του περιορισμού στην ροή αέρα 

 FVC ,FEV1 ,FEV1/FVC ,FEV1/VC μετά από 
βρογχοδιαστολή 

 Δεν θεωρείται πλέον η ανταπόκριση στην 
βρογχοδιαστολή κριτήριο ΔΔ με το ΒΑ ή βάση για 
συγκεκριμένες θεραπείες 

 Σύγκριση με τιμές αναφοράς με βάση την ηλικία, 
ύψος, φύλο και έθνος 

 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
 







 Συνδυασμός συμπτωμάτων και κίνδυνος 
παροξύνσεων.  

 Η σπιρομετρική ταξινόμηση είναι σημαντική 
αλλά πλέον αξιολογείται συνδυαστικά 









 Σε περιπτώσεις που υπάρχει ασυμφωνία 
μεταξύ σπιρομετρικού σταδίου και 
συμπτωμάτων πρέπει να γίνει εκτίμηση με 
πλήρη λειτουργικό έλεγχο , απεικονιστικό και 
έλεγχο συνοσηροτήτων 

 Μερικές φορές οι ασθενείς δεν έχουν 
συμπτώματα γιατί περιορίζουν τις 
δραστηριότητες τους. Χρήσιμο το 6 MWD 
 



o X-ray: Προς αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων . 
Σημεία υπερδιάτασης , υπερδιαύγαση πνευμόνων , 
μειωμένη αγγείωση.  

o CT: Όχι ρουτίνας. Για ανεύρεση βρογχιεκτασιών και 
Ca πνεύμονα (ειδικά στο εμφύσημα) και για ειδικές 
θεραπείες(LVR, μεταμόσχευση) 

o  Πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής 
o     SO2 
o     ABG 
     

 



    ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: To πιο σημαντικό για 
την εξέλιξη της φυσικής ιστορίας της νόσου. 
Μέχρι 25% μακροχρόνιας διακοπής 
 











 In vitro: Η φλεγμονή της ΧΑΠ δεν βελτιώνεται 
  
 In vivo: Δεν υπάρχει δοσο-ανταπόκριση και 

πάνω από 3 χρόνια χορήγηση ίσως δεν είναι 
ασφαλές 







 Παρόξυνση ΧΑΠ ορίζεται ως μία οξεία επιδείνωση των 
αναπνευστικών συμπτωμάτων που χρήζουν πρόσθετης 
αγωγής. Αυτά τα επεισόδια ταξινομούνται ως  

 ΗΠΙΑ: θεραπεία μόνο SABDs 
 ΜΕΤΡΙΑ : θεραπεία με SABDs+ ΑΒ+/ή ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ.  
 ΣΟΒΑΡΑ : Χρήζει ενδονοσοκομειακής αντιμετώπισης  
  
 Ο πιο ισχυρός παράγον κινδύνου είναι προηγούμενο 

επεισόδιο παρόξυνσης 
 Επιδείνωση της απόφραξης σχετίζεται με αύξηση των 

παροξύνσεων, τον κίνδυνο για νοσηλεία και θανάτου. 
 Η νοσηλείες για παρόξυνση σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

θανάτου  
 Το σπιρομετρικό στάδιο σχετίζεται επίσης με κίνδυνο 

παροξύνσεων (> σε στάδιο 3 και 4) 
 



 Οφείλονται κυρίως σε ιούς. Βακτήρια, περιβαλλοντικοί 
παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν ή να 
επιδεινώσουν. 

  Ο πιο συχνός ιός που απομονώνεται είναι ο ρινοιος. 
  Οι ιογενείς παροξύνσεις είναι πιο σοβαρές, διαρκούν 

περισσότερο και χρειάζονται νοσηλεία. 
 Μπορεί να παρουσιάζεται με αυξημένη παραγωγή 

πτυέλων. Αν πυώδη πιθανόν βακτηριακή αιτιολογία. 
 Ασθενείς με ηωσινόφιλα σε σταθερή κατάσταση 

θεωρούνται πιο επιρρεπείς σε παροξύνσεις και ίσως να 
ανταποκρίνονται σε συστηματικά κορτικοειδή.  
 



 Τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως 7-10 μέρες. 
Στις 8 εβδομάδες , 20% δεν θα έχουν επιστρέψει 
στην προ-παρόξυνσης κατάσταση.  

  Οι παροξύνσεις οδηγούν σε πρόοδο νόσου 
ειδικά εάν η ανάρρωση είναι αργή 

 80% των παροξύνσεων αντιμετωπίζονται σε 
εξωτερική βάση με βρογχοδιασταλτικά, 
στεροειδή και αντιβιοτικά 



 ΧΩΡΙΣ ΑΑ: RR: 20-30/min, χωρίς χρήση επικουρικών μυών, 
χωρίς διαταραχή επιπέδου συνείδησης, η υποξυγοναιμία 
βελτιώνεται με  Venturi 28-35%, φυσιολογικό PaCO2.  

 ΟΑΑ -όχι επικίνδυνη για την ζωή: RR: > 30/min, χρήση 
επικουρικών μυών, χωρίς διαταραχή επιπέδου συνείδησης, η 
υποξυγοναιμία βελτιώνεται με  Venturi 35-40%, PaCO2 
αυξημένο σε σχέση με baseline ή 50-60 mmHg. 

 ΟΑΑ -επικίνδυνη για την ζωή: RR: > 30/min, χρήση 
επικουρικών μυών, διαταραχή επιπέδου συνείδησης, η 
υποξυγοναιμία δεν βελτιώνεται με  Venturi 40% ή χρειάζεται 
παραπάνω, PaCO2 αυξημένο σε σχέση με baseline ή>60 mmHg 
ή οξέωση (pH < 7.25). 
 



 Σοβαρά συμπτώματα όπως αιφνίδια επιδείνωση 
της δύσπνοιας σε ηρεμία, ταχύπνοια, υπο-
οξυγοναιμία, σύγχυση, ληθαργικότητα 

 ΟΑΑ 
 Έναρξη νέων φυσικών σημείων όπως κυάνωση, 

περιφερικά οιδήματα 
 Αποτυχία βελτίωσης με την αρχική θεραπευτική 

αντιμετώπιση 
 Παρουσία σοβαρών συνοσηροτήτων όπως ΚΑ, 

πρωτοεμφανιζόμενη αρρυθμία 
 Ανεπαρκής φροντίδα στο σπίτι 



 Τα SABA +-SAMA είναι τα πρώτα 
βρογχοδιασταλτικά που θα 
χρησιμοποιήσουμε σε μία 
παρόξυνση 

 Τα συστηματικά κορτικοειδή 
βελτιώνουν την FEV1, 
οξυγόνωση και μειώνουν τον 
χρόνο νοσηλείας. 5-7 ημέρες 

 Τα αντιβιοτικά όταν χρειάζονται 
μειώνουν τον χρόνο νοσηλείας, 
μειώνουν τον κίνδυνο σύντομης 
υποτροπής και τον κίνδυνο 
αποτυχίας. Θεραπεία 5-7 
ημέρες 

 Οι μεθυλξανθίνες δεν 
συνιστώνται λόγω των 
παρενεργειών 
 



ΔΟΣΗ: 40 mg prednisone /day  για 5 μέρες. pos=iv 
 ή εναλλακτικά Neb Budesonide  (πιο ακριβή 
 θεραπεία) 
 Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα στεροειδή  
ίσως δεν είναι  αποτελεσματικά σε ασθενείς με 
 χαμηλά επίπεδα ηωσινοφίλων 

 



ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 
Μόνο αν τηρούν τα κριτήρια του ANTHONISEN  
ή αν χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της  
αναπνοής. Διάρκεια 5-7 ημέρες 
 Η επιλογή είναι βάση των τοπικών ανθεκτικοτήτων 
 Αρχικά με aminopenicillin+clavulanic acid, 

μακρολίδη ή τετρακικλύνη.  
 Κ/α πτυέλων χρειάζεται σε ασθενείς με συχνές 

παροξύνσεις, σοβαρή απόφραξη κ/ή IV-NIV λόγω 
κινδύνου για ανθεκτικά μικρόβια. 

 Εάν ο ασθενείς σιτίζεται καλύτερα να δίνονται pos 
 



 Ηλικία 
 Χαμηλό BMI 
 Συνοσηρότητες 
 Προηγούμενη νοσηλεία 

για παρόξυνση 
 Σοβαρότητα παρόξυνσης 
 Ανάγκη για LTOT κατ’ 

οίκον. 

 Σοβαρά αναπνευστικά 
συμπτώματα  

 Κακή ποιότητα ζωής 
 Μειωμένη πνευμονική 

λειτουργία 
 Χαμηλή ικανότητα για 

άσκηση 
 Υπερδιαύγεια και 

παχυσμένα βρογχικά 
τοιχώματα στην  CT 

 
 Οι ασθενείς που θα νοσηλευθούν για παρόξυνση έχουν 50% 5ετή 

θνησιμότητα. 
 





 Προτιμάται σε σχέση με IV για την αντιμετώπιση 
της ΟΑΑ σε ασθενείς που θα νοσηλευθούν με 
παρόξυνση 

 80-85% επιτυχία 
 Βελτιώνει: PaO2, ph, PaCO2, RR, έργο αναπνοής, 

δύσπνοια 
 Μειώνει επιπλοκές όπως VAP, διάρκεια 

νοσηλείας, θνησιμότητα, ανάγκη για 
διασωλήνωση 







  Η οξεία θνησιμότητα μεταξύ COPD ασθενών με ΑΑ 
και IV είναι χαμηλότερη σε σχέση αυτούς που 
διασωληνώνονται για άλλες αιτίες. Παρόλα αυτά οι 
ασθενείς που είχαν πιθανότητες να επιζήσουν 
έχουν αρνηθεί την διασωλήνωση λόγω 
απαισιοδοξίας.  

 17-49% η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα μετά από 
διασωλήνωση 

 Αυξάνεται η θνησιμότητα μετά από 12 μήνες σε 
αυτούς με πολύ σοβαρή απόφραξη πριν την 
διασωλήνωση, με συνοσηρότητες, χρόνια 
κατακεκλιμένους και με LTOT 



Δεν υπάρχουν standard-εξατομίκευση 
Εξαρτάται και από την διαθεσιμότητα του κάθε 
 συστήματος υγείας 
FOLLOW UP? 
Σε 30 μέρες και κατόπιν σε 3 μήνες 
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