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Ορισμός ΧΑΠ
 Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία
συχνή νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί
Φλεγμονή
χαρακτηρίζεται δε από επίμονα συμπτώματα και επίμονο
Συνοδά νοσήματα
περιορισμό της ροής του αέρα, που οφείλονται
Παροξύνσεις
σε ανωμαλίες των αεραγωγών ή/και των κυψελίδων που
συνήθως προκαλούνται από σημαντική έκθεση σε βλαπτικά
σωματίδια ή αέρια (κυρίως κάπνισμα).
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Συμπτώματα

Παράγοντες κινδύνου

•Δύσπνοια

•Ενδογενείς παράγοντες

•Χρόνιος βήχας

•Κάπνισμα

•Πτύελα

•Eπαγγελματικοί
•Εσωτερική/εξωτερική μόλυνση

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: Απαραίτητη για την επιβεβαίωση
της διάγνωσης
© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Pink Puffer

Blue bloater

Ένα χαρακτηριστικό ή ένας συνδυασμός
χαρακτηριστικών της νόσου που περιγράφουν
διαφορές μεταξύ των ατόμων με ΧΑΠ και σχετίζονται με
κλινικά σημαντικές εκβάσεις της νόσου όπως τα
συμπτώματα, οι εξάρσεις, η ανταπόκριση στη
θεραπεία, το ποσοστό της εξέλιξης της νόσου ή του
θανάτου.



Έλλειψη Α1 αντιθρυψίνης



Εμφύσημα/υπερδιάταση (εμφύσημα των άνω λοβών)



Συχνοί παροξυντές (≥ 2 παροξύνσεις/έτος)



Άσθμα & ΧΑΠ επικάλυψη (ACO)



ήπια απόφραξη των αεραγωγών, αλλά δυσανάλογα σοβαρή δύσπνοια



συνοσηρότητες

πνευμονική

υπέρταση

υπερκαπνία



rapid lung function decline (severity of emphysema)
chronic bronchitis……

Ταξινόμηση της βαρύτητας του περιορισμού της ροής του αέρα

Αξιολόγηση δύσπνοιας & Συμπτωμάτων

Αξιολόγηση κινδύνου παροξύνσεων
Παρόξυνση είναι μία οξεία επιδείνωση των συμπτωμάτων του
αναπνευστικού που χρήζει περαιτέρω θεραπεία (ήπια/μέτρια/σοβαρή)
 Η Εκτίμηση του κινδύνου των παροξύνσεων σύμφωνα με τα
σπιρομετρικά κριτήρια κατά GOLD διαφέρει σημαντικά μεταξύ των
ασθενών
 Η FEV1 δεν αποτελεί από μόνη της αξιόπιστο δείκτη
Τα eos στο περιφερικό αίμα μπορούν να προβλέψουν τις παροξύνσεις (σε
ασθενείς που λαμβάνουν LABA χωρίς ICS)
 Ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης είναι το προηγούμενο ιστορικό

Spirometrically
confirmed
diagnosis

Assessment of
symptoms/risk of
exacerbation

Assessment of
airflow
limitation

Exacerbation
history
FEV1 % predicted

Postbronchodilator
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Symptoms
CAT > 10
or
mMRC≥2
Breathlessness

ΧΑΠ : Διαχείριση
Κλινική διάγνωση

Σπιρομέτρηση

GOLD Βαρύτητα

Αγωγή : A,B,C,D

 Στόχοι της θεραπείας στη ΧΑΠ
Ανακούφιση συμπτωμάτων
Βελτίωση της αντοχής στην άσκηση
Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Πρόληψη και θεραπεία παροξυσμών
Πρόληψη της προόδου της νόσου
Μείωση θνησιμότητας

Βελτίωση
συμπτωματολογίας

Μείωση μελλοντικού
κινδύνου

Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ
 Αποφυγή παραγόντων κινδύνου
 Φαρμακευτική θεραπεία
 Εμβολιασμός
 Τακτική σωματική άσκηση – Πνευμονική αποκατάσταση
 Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT)
 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός (NIMV)
 Χειρουργικές επιλογές
 Παρηγορητική θεραπεία
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Βρογχοδιασταλτικά σε σταθερή ΧΑΠ


Τα Εισ. Βρ. στη ΧΑΠ είναι βασικά για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
και χορηγούνται συστηματικά για την πρόληψη & τη μείωσή τους (Α)



Η συχνή & σωστή χρήση των SABA ή SAMA βελτιώνει την FEV1 &
συμπτώματα (Α)



SABA & SAMA βελτιώνει περαιτέρω FEV1 & συμπτώματα (Α)



LABAs & LAMAs βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργία του πνεύμονα, τη
δύσπνοια, την κατάσταση υγείας & μειώνει τις παροξύνσεις (Α)



LAMAs μεγαλύτερη επίδραση στη ↓ των παροξύνσεων από LABAs (A) και
μειώνουν τις νοσηλείες (Β)

GOLD 2017

Βρογχοδιασταλτικά σε σταθερή ΧΑΠ
 LABA & LAMA ↑ FEV1 & μειώνει τα συμπτώματα συγκριτικά
με τη μονοθεραπεία (Α)
 LABA & LAMA μειώνει παροξύνσεις σε σύγκριση με
μονοθεραπεία ή ICS/LABA (B)
 LABAs & LAMAs προτιμούνται στη θεραπεία από SABA –
SAMA εκτός από ασθενείς με περιστασιακή δύσπνοια (Α)
 Η αγωγή μπορεί να ξεκινήσει με ένα LABA ή LAMA και αν η
δύσπνοια επιμένει να προστεθεί και δεύτερο (Α)

GOLD 2017

Βρογχοδιασταλτικά σε σταθερή ΧΑΠ



Η μακροχρόνια χορήγηση ICS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με
LABA σε ασθενείς με συχνές παροξύνσεις (Α)

 Το

τιοτρόπιο

βελτιώνει

την

απόδοση

της

πνευμονικής

αποκατάστασης στην ικανότητα για άσκηση (B)


Η Θεοφιλλίνη έχει μικρό βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσμα στη
σταθερή ΧΑΠ (Α) και μέτρια οφέλη στα συμπτώματα (B)

GOLD 2017

 ICS & LABA είναι πιο αποτελεσματικός από τη θεραπεία με ICS ή
LABA στη λειτουργικότητα του πνεύμονα, στην κατάσταση υγείας, στη
μείωση των παροξύνσεων σε ασθενείς με παροξύνσεις και σοβαρή ή
πολύ σοβαρή απόφραξη. (Α)
 Η συνεχής χορήγηση ICS αυξάνει τις πνευμονίες ιδίως σε ασθενείς με
σοβαρή νόσο (Α)
 ICS/LABA/LAMA βελτιώνει τη λειτουργικότητα του πνεύμονα, τα
συμπτώματα και τη γενική κατάσταση (Α) και μειώνει τις παροξύνσεις
(Β) σε σύγκριση με θεραπεία ICS/LABA ή LAMA μονοθεραπεία

Pulm Pharmacol Ther. 2017 Aug;45:148-158. doi: 10.1016/j.pupt.2017.06.002. Epub 2017 Jun 9.

Withdrawal of inhaled corticosteroids in COPD: A meta-analysis.
Calzetta L1, Matera MG2, Braido F3, Contoli M4, Corsico A5, Di Marco F6, Santus P7, Scichilone N8, Cazzola M9, Rogliani P10.
Abstract
BACKGROUND:
Conflicting findings exist on the benefit of withdrawal of inhaled corticosteroid (ICS) in chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). We performed a quantitative synthesis in order to assess real impact of ICS discontinuation in COPD patients.
METHODS:
We carried out a meta-analysis via random-effects model on the available clinical evidence to evaluate the effect of ICS
discontinuation in COPD. Randomized clinical trials and observational real-life studies investigating the effects of ICS withdrawal
on the risk of COPD exacerbation, lung function (forced expiratory volume in 1 s [FEV1]) and quality of life (St. George's
Respiratory Questionnaire [SGRQ]) were identified by searching from published studies and repository databases.
RESULTS:
ICS withdrawal did not significantly (P > 0.05) increase the overall rate of COPD exacerbation, although a clinically important
increased risk of severe exacerbation was detected (Relative Risk >1.2). ICS withdrawal significantly (P < 0.001) impaired both
lung function (-30 ml FEV1) and quality of life (+1.24 SGRQ units), although in a non-clinically important manner. The time to the
first exacerbation was significantly (P < 0.05) shorter in the patients who discontinued ICS.

Τα αποτελέσματα των διάφορων μελετών είναι διφορούμενα όσο
αφορά τα συμπτώματα, τις παροξύνσεις και τη λειτουργικότητα του
πνεύμονα.
Σε ορισμένες μελέτες υπάρχει αύξηση συμπτωμάτων και παροξύνσεων
και σε άλλες όχι.
Μείωση της FEV1 κατά 40mL που όμως θα μπορούσε να σχετίζεται με
CONCLUSIONS:
τον αριθμό των eos στο αίμα.
The discrepancy between statistical analysis and clinical interpretation of this metaΤα αποτελέσματα
μπορεί να
καιneed
λόγω
των διαφορετικών
analytic
evaluation demonstrates
theδιαφέρουν
strong clinical
in understanding
what is the
realβρογχοδιασταλτικών
impact of ICS withdrawal
in COPD.
ICS discontinuation
is a complex procedure that
μακράς
διάρκειας
που χρησιμοποιούνταν.
requires a well planned and tailored strategy. Further well designed studies on
withdrawal of ICS should be performed by clustering COPD patients with regard to the
phenotype characteristics, rate of exacerbations/year, decline of lung function, and
quality of life.

 Ροφλουμιλάστη: προσθήκη σε ασθενείς με FEV1 < 50% pred,
χρόνια βρογχίτιδα, συχνές παροξύνσεις παρά τη θεραπεία με
LABA/ICS ή LABA/LAMA/ICS (B)
 O αναστολέας PDE-4 βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία &
μειώνει τις παροξύνσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν ICS/LABA
(Β)
 Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
τουλάχιστον ένα βρογχοδιασταλτικό μακράς διάρκειας δράσης

 Aζιθρομυκίνη (250 mg/d ή 500 mg τρεις φορές/W) ή
ερυθρομυκίνη (500mg X 2) για ένα έτος μειώνει τις παροξύνσεις σε
σύγκριση με τη συνήθη θεραπεία (Α)
 Αζιθρομυκίνη σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση βακτηριδιακής αντοχής
(Α) και διαταραχές ακοής (Β)
 Μακρολίδες: πρώην καπνιστές σε μέγιστη θεραπεία με συχνές
παροξύνσεις (Β)
 Θεραπεία υποκατάστασης α1-αντιθρυψίνης: Ασθενείς με γενετική
έλλειψη και εγκατεστημένο εμφύσημα μπορεί να είναι υποψήφιοι
Βλεννολυτικά/Αντιοξειδωτικά: Συστηματική χρήση NAC και
καρβοκυστεΐνης μειώνει τον κίνδυνο παρόξυνσης σε επιλεγμένους
ασθενείς (Β)
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 Βρογχοδιασταλτική αγωγή σε όλους τους ασθενείς αναλόγως της
δύσπνοιας
 Βραχείας η μακράς διάρκειας βρογχοδιασταλτικά
 Συνέχιση της αγωγής ανάλογα τη βελτίωση στα συμπτώματα

 Δεν υπάρχουν στοιχεία με ποιο βρογχοδιασταλτικό θα ξεκινήσουμε
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς
 Σε εμμένουσα δύσπνοια προσθέτουμε βρογχοδιασταλτικό
 Σε σοβαρή δύσπνοια μπορούμε να αρχίσουμε με συνδυασμό
 Αν σε σοβαρή δύσπνοια η προσθήκη 2ου βρογχοδιασταλτικού δεν
βελτιώσει το αποτέλεσμα step down σε ένα
 Μπορεί να υπάρχουν συνοδά νοσήματα που επιβαρύνουν και θα πρέπει
να διερευνηθούν

 Σε 2 μελέτες φάνηκε υπεροχή του LAMA vs LABA όσον αφορά στις
παροξύνσεις για αυτό σε αυτήν την κατηγορία ξεκινάμε με LAMA
 Σε εμμένουσες παροξύνσεις προτιμάμε την προσθήκη LABA

Volgemeier C, et al. N Engl J Med 2011
Decramer ML, et al.The Lancet Respiratory Medicine 2013

 Συστήνεται η έναρξη με LABA & LAMA
 Έχει υπεροχή από τη μονοθεραπεία σε όλα τα πρωτεύοντα καταληκτικά
σημεία των μελετών
 Υπερέχει στις παροξύνσεις συγκριτικά με ICS/LABA
 Οι ασθενείς του group D έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν
πνευμονία
 Ο συνδυασμός ICS/LABA αποτελεί πρώτη εκλογή σε ACO & αυξημένα
eos στο αίμα
 Προσθήκη ICS σε LABA/LAMA αν οι παροξύνσεις δεν ελέγχονται

Σε 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

Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ
 Αποφυγή παραγόντων κινδύνου
 Φαρμακευτική θεραπεία
 Εμβολιασμός
 Το PPSV23 μειώνει την επίπτωση πνευμονίας της κοινότητας σε

ασθενείς σωματική
με ΧΑΠ ηλικίας
< 65 ετών
FEV1 < 40%αποκατάσταση
PRED και σε
 Τακτική
άσκηση
– και
Πνευμονική
ασθενείς με ΧΑΠ και συνυπάρχουσες παθήσεις (Evidence B)

 Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT)

• Στο γενικό πληθυσμό ηλικίας ≥ 65 ετών το PCV13 μειώνει την
 Μη
επεμβατικός
αερισμός
(NIMV)
βακτηριαιμία
και τονμηχανικός
κίνδυνο σοβαρής
πνευμονίας
από πνευμονιόκοκκο
(Evidence B)

 Χειρουργικές επιλογές

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

 Παρηγορητική
θεραπεία
ετών και σε νεότερους ασθενείς με ΧΑΠ και συνυπάρχουσες παθήσεις
(Evidence B)

Θεραπευτικές επιλογές για τη σταθερή ΧΑΠ
 Αποφυγή παραγόντων κινδύνου

τη δύσπνοια,
την κατάσταση υγείας & την αντοχή
Βελτιώνει
Φαρμακευτική
θεραπεία
στην άσκηση σε σταθερούς ασθενείς (Α)
 Εμβολιασμός

νοσηλείεςάσκηση
ανάμεσα–σε
ασθενείς που
είχαν πρόσφατη
Μειώνει
Τακτικήτις
σωματική
Πνευμονική
αποκατάσταση
παρόξυνση (Β)
 Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία (LTOT)

τουλάχιστον
6-8 εβδομάδες
Διάρκεια:
Μη επεμβατικός
μηχανικός
αερισμός (NIMV)
 Χειρουργικές επιλογές
 Παρηγορητική θεραπεία
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 Μετρήσεις. ↓FEV1 μπορεί να παρακολουθηθεί με σπιρομέτρηση
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 Συμπτώματα. Σε κάθε επίσκεψη, αξιολόγηση με τα ερωτηματολόγια
 Εξάρσεις. Πρέπει να παρακολουθείται η συχνότητα, η σοβαρότητα,
ο τύπος και οι πιθανές αιτίες όλων των παροξύνσεων.
 Απεικόνιση. Εάν υπάρχει σαφής επιδείνωση των συμπτωμάτων, η
απεικόνιση μπορεί να ενδείκνυται.
 Κατάσταση καπνίσματος. Σε κάθε επίσκεψη, θα πρέπει να
προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση καπνίσματος και η έκθεση
στον καπνό ακολουθούμενη από κατάλληλη δράση.

Έλεγχος και παρακολούθηση
Προκειμένου να προσαρμοστεί κατάλληλα η θεραπεία η κάθε
επίσκεψη παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συζήτηση
για το τρέχον θεραπευτικό σχήμα.
Η παρακολούθηση θα πρέπει να επικεντρώνεται:
► Δοσολογίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
► Συμμόρφωση στο σχήμα.
► Τεχνική εισπνοής.
► Αποτελεσματικότητα θεραπείας.
► Παρενέργειες.
► Θα πρέπει να συνιστώνται τροποποιήσεις της θεραπείας.
© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Budesonide*

320
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Fluticasone**

500

3500

>8 h

*delivered dose **metered dose

Miller-Larsson et al. AJRCCM (2000). 162: 1455
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An Immunosuppressant / Infection
hypothesis
Budesonide
/formoterol

Fluticasone
/salmeterol

Bacterial
Colonization in
≈50% of COPD
patients

Fluticasone

ELF

Mucosa/Lung tissue
ELF = Epithelial lining fluid
Bacteria colonisation/proliferation
Budesonide
Budesonide/GCS-receptor
Fluticasone

• Immunosuppresion with
FLU against pneumonia
pathogens is proven 3.
• Higher immunosuppressant
potency FLU > BUD on human
immunity 4

Fluticasone/GCS-receptor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wedzicha JA et al. AJRCCM 2008
Calverley et al. Chest 2011;139:505
Patterson C et al Respiratory Research 2012,13:40
Ek A et al Allergy (1999). 54: 691
Miller-Larsson et al. AJRCCM (2000). 162: 145
Johnsson M et al Allergy (1995) 50:s11-14
Dalby C, et al. Respir Res (2009); 10:104

• Greater lipophilicity of FLU
can result in greater residence
time in mucus
• Increased local concentration
of FLU vs. BUD 5-7

Local bacteria proliferation during infections,
which may increase the incidence of infectious
events
Exacerbation

(Tracheobronchitis)

Pneumonia

(Tissue infektion)

Protracted exacerbations

