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ΧΑΠ – Ορισμός

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) είναι μια συχνή νόσος που 

προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται

Χαρακτηρίζεται από επίμονο και συνήθως 

προοδευτικό περιορισμό της ροής αέρα

Σχετίζεται με αυξημένη χρόνια 

φλεγμονώδη απάντηση των αεραγωγών 

και του πνεύμονα σε τοξικά εισπνεόμενα 

σωματίδια ή αέρια

Οι παροξύνσεις και οι συνοσηρότητες

συμβάλλουν στη συνολική βαρύτητα της 

νόσου σε κάθε ασθενή

GOLD 2014



ΧΑΠ - Επιδημιολογικά  Στοιχεία

Ποσοστιαία μεταβολή στην κατά ηλικία ετήσια θνησιμότητα 

από διάφορες αιτίες στις Η.Π.Α κατά την περίοδο 1965 - 1998

Αναλόγια σε σύγκριση με το 1965

Στεφανιαία 

νόσος

Αγγειακό

Εγκεφαλικό

Επεισόδιο

Άλλα

Καρδ/γειακά 

νοσήματα

ΧΑΠ Όλες οι άλλες 

αιτίες



Επιδημιολογικά δεδομένα για τη ΧΑΠ

Ένα παγκόσμιο νόσημα . . .

Θάνατοι από το αναπνευστικό 

στις ΗΠΑ το 2001

Το 2005 65 εκ. άνθρωποι έπασχαν και 3 εκ. πέθαναν από ΧΑΠ1

Το σύνολο των θανάτων από ΧΑΠ αναμένεται να αυξηθεί > 30% την επόμενη δεκαετία1

To 86% του γενικού πληθυσμού δεν γνωρίζει τι είναι η ΧΑΠ2

1.WHO; 2. Jarrold Vienna Austria P3425



Η έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα

Tzanakis N et al. Chest  2004
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Βλαπτικά σωματίδια-αέρια-γενετικοί παράγοντες

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

(συχνότερη αιτία)

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΕΙΨΗ             

α1-αντιθρυψίνης

80-90% συνολικού κινδύνου 

ανάπτυξης ΧΑΠ



Παθογένεια



Barnes, P. J. N Engl J Med 2000;343:269-280



Υπερτροφία βλεννογόνου

φυσιολογικός ΧΑΠ



Υπερπαραγωγή βλέννης



Βλεννοκροσσωτή Κάθαρση

1. Scanning electron micrograph showing a sheet of  mucus being moved along by the cilia 

2. Scanning electron micrograph showing cilial and epithelial damage induced by bacteria

1 2
Καταστροφή των Κροσσών σε ΧΑΠ



Μηχανισμοί απόφραξης

Barnes, P. J. N Engl J Med 2000;343:269-280







Υγιείς Εμφύσημα



Φυσιολογικό άδειασμα κυψελίδων



Άδειασμα κυψελίδων στη ΧΑΠ

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

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

αεραγωγοί





Περιορισμός ροής Υπερδιάταση



Φυσιολογική αναπνοή



Αναπνοή στη ΧΑΠ

Στη ΧΑΠ υπάρχει παγίδευση αέρα-υπερδιάταση



Όγκος Αναπνεόμενου Αέρα σε 

κατάσταση ηρεμίας

VT

EELV

EILVIR
V

E
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Ήπια ΧΑΠ

Υγιές άτομο

Συχνότητα αναπνοής σε κατάσταση ηρεμίας: 12 – 15/λεπτό

=4 δευτ.

Εισπνοή

Εκπνοή

Σοβαρή ΧΑΠ



Στατική Υπερδιάταση

VT

IRV

ERV

IC

FRC

RV

TLC

Φυσιολογική

κατάσταση

EELV

EILV

Στατική

Υπερδιάταση

Παγίδευση αέρα σε κατάσταση ηρεμίας

Έτη-Δεκαετίες



Παγίδευση αέρα 

λόγω άσκησης

«Δευτερόλεπτα – Λεπτά»

Δυναμική Υπερδιάταση

VT

IR
V

E
R

V

IC

RV

Φυσιολογική 

κατάσταση

Παγίδευση αέρα σε κατάσταση ηρεμίας

«Έτη-Δεκαετίες»

Στατική

Υπερδιάταση
Δυναμική

Υπερδιάταση



Παγίδευση αέρα

Δύσπνοια

Πτωχή ποιότητα ζωής (σχετιζόμενης με την υγεία)

Μειωμένη 

αντοχή 

άσκησης

Περιορισμός εκπνευστικής ροής



Υπερδιάταση



Ποιά είναι τα συνήθη συμπτώματα της ΧΑΠ;

Βήχας Δύσπνοια

Συριγμός Αυξημένη απόχρεμψη

Απώλεια ευεξίαςΑπώλεια βάρους

Άγχος

Κατάθλιψη 

ΧΑΠ



Τι απαιτείται για τη διάγνωση;

Σπιρομέτρηση

●Πριν και μετά βρογχοδιαστολή



ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ   ΚΑΙ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ



ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΓΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΥ

FVC: Όγκος του αέρα  που εκπνέεται 

βιαίως  από τη θέση της μέγιστης  εισπνοής 

(TLC) μέχρι τη  θέση της μέγιστης εκπνοής.

FVC



FEV1

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΓΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΥ

FEV1: Όγκος αέρα που εκπνέεται κατά

το 1ο sec της σπιρομέτρησης. 



Σπιρομέτρηση: FEV1 / FVC

FEV1 / FVC = 80% ΧΑΠ: FEV1 / FVC < 70%



Τι είναι η παρόξυνση της ΧΑΠ;

Η παρόξυνση ΧΑΠ είναι ένα οξύ 

συμβάν που χαρακτηρίζεται από 

επιδείνωση των συμπτωμάτων

του ασθενούς πέρα από την 

καθημερινή διακύμανση και οδηγεί 

σε αλλαγή της θεραπείας

GOLD 2014

Παρόξυνση 
ΧΑΠ

Συμπτώματα / 
αναπνευστική 

λειτουργία

Ποιότητα ζωής

Κόστος

Θνησιμότητα



Τι είναι οι παροξύνσεις;

Wedzicha J et al. Lancet 2007

Ήπια 
παρόξυνση

Μέτρια 
παρόξυνση

Σοβαρή 
παρόξυνση

Αύξηση της τακτικής 

εισπνεόμενης φαρμακευτικής 

αγωγής

Θεραπεία με per os στεροειδή 

ή αντιβιοτικά

Νοσηλεία



Παροξύνσεις και επιβίωση

Ασθενείς χωρίς παροξύνσεις

Ασθενείς με 1-2 παροξύνσεις με νοσηλεία

Ασθενείς με ≥ 3 παροξύνσεις με νοσηλεία

Η νοσηλεία για παρόξυνση ΧΑΠ 

συνδέεται με κακή πρόγνωση 

Η νοσηλεία για παρόξυνση ΧΑΠ 

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 

θανάτου

Ασθενείς με συχνές παροξύνσεις 

(C) έχουν 4.3 φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο θανάτου από τους 

ασθενείς χωρίς παροξύνσεις (Α)

Η θνησιμότητα μετά από 

νοσηλεία αγγίζει το 46-55% μετά 

από 48-60 μήνες

Soler-Cataluna et al. Thorax 2005



Συνοδά νοσήματα

Τα συνοδά νοσήματα είναι πολύ συχνά στους ασθενείς με ΧΑΠ και μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην 

πρόγνωση και στην εξέλιξη της νόσου

ΧΑΠ

Ισχαιμική 
καρδιακή 

νόσος
Καρδιακή 

ανεπάρκεια

Κολπική 
μαρμαρυγή

Υπέρταση

Οστεοπόρωση

2-19%

Κατάθλιψη

37-71%

Καρκίνος 
Πνεύμονα

50-80%

Απώλεια 
βάρους

10-50%

Μεταβολικό 
σύνδρομο/ 
Διαβήτης

8-10%



Φυσιολογικός πνεύμονας εμφύσημα

Φυσιολογικό οστούν οστεοπόρωση



Οστεοπόρωση στη ΧΑΠ
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 Στάδιο I: ΗΠΙΑ FEV1/FVC < 0.70

FEV1 > 80%pred (του προβλεπόμενου)

 Στάδιο II: ΜΕΤΡΙΑ FEV1/FVC < 0.70

50% < FEV1 < 80% pred

 Στάδιο III: ΣΟΒΑΡΗ FEV1/FVC < 0.70

30% < FEV1 < 50% pred

 Στάδιο IV: ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ FEV1/FVC < 0.70

FEV1 < 30% pred ή

FEV1 < 50% pred με

συνοδό χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια

Σταδιοποίηση βαρύτητας ΧΑΠ 
(FEV1 μετά βρογχοδιαστολή)

GOLD 2011



Αξιολόγηση βαρύτητας της νόσου

(C)

(A) (B)

(D)

CAT < 10 CAT ≥ 10 
Συμπτώματα

mMRC 0-1 mMRC ≥ 2

Δύσπνοια
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οδήγησε 

σε 

νοσηλεία)

Ομάδα ασθενών χαρακτηριστικά

A Χαμηλός κίνδυνος

Λίγα συμπτώματα

B Χαμηλός κίνδυνος

Πολλά συμπτώματα

Γ Υψηλός κίνδυνος

Λίγα συμπτώματα

Δ Υψηλός κίνδυνος

Πολλά συμπτώματα

GOLD 2014



Ερωτηματολόγια αξιολόγησης ασθενών

MRC

Cut-off point

A-C 0-1

B-D ≥ 2

CCQ

Cut-off point

A-C 0-1

B-D ≥ 1

CAT

Cut-off point

A-C < 10

B-D ≥ 10

GOLD 2014



Cut-off point

A-C < 10

B-D ≥ 10



Αξιολόγηση δύσπνοιας
MRC

Cut-off point

A-C 0-1

B-D ≥ 2

GOLD 2014



Στόχοι θεραπείας κατά GOLD

 Ανακούφιση συμπτωμάτων

 Βελτίωση αντοχής στην άσκηση

 Βελτίωση ποιότητας ζωής

 «Πρόληψη επιδείνωσης της νόσου»

 Πρόληψη και αντιμετώπιση παροξύνσεων

 Μείωση θνησιμότητας

και

Μείωση συμπτωμάτων

Μείωση κινδύνου



Μη φαρμακολογική διαχείριση της ΧΑΠ

Ομάδα Ασθενών Βασική παρέμβαση Προτεινόμενη 

παρέμβαση

Εξαρτώμενη από τις 

τοπικές οδηγίες

Α Διακοπή καπνίσματος

(μπορεί να περιλαμβάνει 

φαρμακευτική θεραπεία)

Φυσική

δραστηριότητα

Αντιγριπικός Εμβολιασμός 

Αντι-πνευμονιοκοκκικός

Εμβολιασμός

Α, Β, Γ, Δ Διακοπή καπνίσματος 

(μπορεί να περιλαμβάνει 

φαρμακευτική θεραπεία)

Πνευμονική 

αποκατάσταση

Φυσική 

δραστηριότητα

Αντιγριπικός Εμβολιασμός 

Αντι-πνευμονιοκοκκικός

Εμβολιασμός

GOLD 2014



Κάπνισμα και ΧΑΠ

 Κάπνισμα

● 15%-50% των καπνιστών αναμένεται να αναπτύξουν ΧΑΠ

Adapted from Fletcher C, et al. Br Med J 1977



N Engl J Med 373(2):111-122; 2015



Lange P et al. N Engl J Med 2015;373:111-122



Θεραπευτική διαχείριση σταθερής ΧΑΠ

(C) (D)

LABA+ICS ή LAMA LABA+ICS και/ή LAMA

LABA+LAMA

LAMA + PDE4i;

LABA+ PDE4i;

¤¤

LABA+ICS+LAMA 

LABA/ICS+PDE4-inh 

LABA+LAMA 

LAMA+PDE4-inh

¤¤¤

SABA ή SAMA prn LABA ή LAMA

LABA ή LAMA ή

SABA+SAMA 

¤

LABA+LAMA

¤¤

(A) (B)
GOLD 1

GOLD 2

GOLD 3

GOLD 4

mMRC ≥2

CAT ≥10

mMRC 0−1 

CAT <10

≥2  (ή 1 που οδηγεί σε 

νοσηλεία)

0

1

GOLD 2014
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Συμπτώματα

¤ Theophylline; ¤¤ SABA and/or SAMA, Theophylline ; ¤¤¤ Carbocysteine, SABA and/or SAMA, Theophylline

Συνδυαστική αξιολόγηση βάσει πνευμονικής λειτουργίας, συμπτωμάτων και παροξύνσεων



ΧΑΠ

Φαρμακευτική
αγωγή





5 ημέρες 14 ημέρες

prednisone 40 mg/day







Τι είναι το άσθμα;

 Xρόνια νόσος που 

χαρακτηρίζεται από

φλεγμονή 

αεραγωγών

στένωση 

αεραγωγών 

(βρογχόσπασμος)

 H φλεγμονή προκαλεί 

βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα



Τι είναι το άσθμα;

 Η στένωση είναι                

αναστρέψιμη

Είτε αυτόματα

Είτε μετά από θεραπεία

 Προκαλεί        

επαναλαμβανόμενα                  

επεισόδια αναπνευστικών 

συμπτωμάτων:

Βήχα

Συριγμό

Σφίξιμο στο στήθος

Δύσπνοια



ΦΛΕΓΜΟΝΗ

Βρογχόσπασμος

Συμπτώματα

Βήχας, συριγμός,

δύσπνοια, βάρος στο 

στήθος

ΕΚΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

αλλεργιογόνα, άσκηση, 

κρύος αέρας

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
για αλλεργία και βρογχική 

υπεραντιδραστικότητα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(πρώτα 1-2 έτη)

αλλεργιογόνα, κάπνισμα, 

ιογενείς λοιμώξεις

Που οφείλεται το άσθμα; (Παθογένεια)



Τι πυροδοτεί τα επεισόδια άσθματος; 
(Εκλυτικοί παράγοντες)



Συμπτώματα του άσθματος

 Βήχας

 Δύσπνοια

 Συριγμός

 Βάρος στο  

στήθος



Κλινική εικόνα άσθματος

 Συμπτώματα μετά από έκθεση σε αλλεργιογόνα

 Συχνά τα συμπτώματα είναι εντονώτερα τις 

πρώτες πρωινές ώρες ή μετά από άσκηση

 Υφέσεις και εξάρσεις - μεταβαλλόμενη βαρύτητα



Όριο εμφάνισης

παροξυσμών

Χρόνος

To άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις

Όριο εμφάνισης 

συμπτωμάτων

Επιδείνωση

Άσκηση

Ιογενής λοίμωξη

Περιβαλλοντική

ρύπανση

Αλλεργιογόνο

Άσκηση



Tα συμπτώματα είναι «η κορυφή του 

παγόβουνου»

Φλεγμονή
αεραγωγών

Aπόφραξη
αεραγωγών

Bρογχική
υπεραντιδραστικότητα

TITANIC
Συμπτώματα

Άσθμα



Παροξυσμοί

 Επεισόδια ταχείας επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων και της αναπνευστικής 

λειτουργίας, σε διάστημα ωρών ή ημερών

 Μπορούν να προκληθούν από λοιμώξεις 

αναπνευστικού ή έκθεση σε αλλεργιογόνα 

(κυρίως από τον ιό του κοινού κρυολογήματος)

 Όταν η επιδείνωση είναι πιο βαθμιαία οφείλονται 

σε ανεπάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας

 Σχετίζονται με επίταση της φλεγμονής

 Όλοι οι ασθενείς με άσθμα, όσο ήπιο κι αν είναι, 

μπορούν να παρουσιάσουν σοβαρό παροξυσμό



Διάγνωση

 Ιστορικό 

– επεισόδια δύσπνοιας,                                                               

συριγμού, βήχα και                                                                    

βάρους στο στήθος,                                                           

ιδιαίτερα κατά τις                                                   

νυχτερινές και πρώτες                                    

πρωινές ώρες 

 Φυσική εξέταση

 Σπιρομέτρηση, Ροομέτρηση



ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είναι άσθμα;

 Έχετε εμφανίσει ένα ή περισσότερα επεισόδια 
συριγμού;

 Έχετε ενοχλητικό βήχα, ιδιαίτερα τη νύχτα;

 Εμφανίζετε βήχα ή συριγμό κατά την άσκηση;

 Εμφανίζετε βήχα, συριγμό ή βάρος στο στήθος 
μετά από έκθεση σε αεροαλλεργιογόνα;

 Όταν "κρυώνετε" το κρύωμα κατεβαίνει στο στήθος 
σας; 

 Είχατε ποτέ "κρυoλογήματα" που κράτησαν 
περισσότερες από 10 ημέρες;

 Τα συμπτώματα ανακουφίζονται με 
βρογχοδιασταλτικά φάρμακα;



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 Κανένα εύρημα

 Διάχυτοι μουσικοί ρόγχοι άμφω (πολυφωνικοί)

 Παράταση εκπνοής

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ

 Ταχύπνοια - Ταχυκαρδία

 Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών

 Σιγή ("silent lung")



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΠΙΑΣ

 Ιστορικό

– Χρήσιμο για τον εντοπισμό πιθανών 

αλλεργιογόνων

 Δερματικές δοκιμασίες (skin prick tests)

– Δεν συμβάλλουν στη διάγνωση του άσθματος

– Χρήσιμες για τον εντοπισμό και την αποφυγή 

παραγόντων κινδύνου

 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες IgE (RAST)

– Δεν έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από 

τις δερματικές

– Ακριβότερες

 IgEολ

– Δεν είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της ατοπίας



Συμβατό Ιστορικό & Κλινική Εικόνα

+

Δοκιμασία βρογχοδιαστολής

ή Επιτυχής χορήγηση αντιασθματικής αγωγής

Διάγνωση Άσθματος

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ





Εκτίμηση ανταπόκρισης στη 

βρογχοδιαστολή

 Όταν FEV1/FVC < 70%

 Β2-διεγέρτης  15΄-20΄, ιπρατρόπιο  30΄-45΄

Κλινικά σημαντική ανταπόκριση

 FEV1  200ml KAI κατά  12%

Η μεταβολή του FEV1/FVC ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο ανταπόκρισης στη 

βρογχοδιαστολή



• Το άσθμα δεν μπορεί να θεραπευτεί,

μπορεί όμως να ελεγχθεί 

• Θα πρέπει να στοχεύουμε στον καλύτερο

δυνατό έλεγχο

• Το άσθμα δεν μπορεί να θεραπευτεί,

μπορεί όμως να ελεγχθεί 

• Θα πρέπει να στοχεύουμε στον καλύτερο

δυνατό έλεγχο

Μπορεί να θεραπευτεί το άσθμα;



Σε τι πρέπει να στοχεύουμε;

Η σύγχρονη θεραπεία μπορεί να ελέγξει τη νόσο 

ώστε οι ασθενείς να μπορούν:

 Να μην έχουν ενοχλητικά συμπτώματα την ημέρα

 Να μπορούν να κοιμούνται τη νύχτα 

 Να μην έχουν σοβαρές κρίσεις

 Να χρειάζονται ελάχιστα ή καθόλου 

ανακουφιστικό φάρμακο



Σε τι πρέπει να στοχεύουμε;

 Να συμμετέχουν στην άσκηση και στις 

καθημερινές δραστηριότητες

 Να έχουν (σχεδόν) φυσιολογική πνευμονική 

λειτουργία

 Να λαμβάνουν τη μικρότερη αποτελεσματική 

θεραπεία

 Να έχουν τις λιγότερες δυνατές ΑΕ

Στόχος είναι να ελέγξουμε
τη μεταβλητότητα 

της νόσου



Θεραπεία του Άσθματος

Αποφυγή 

αλλεργιογόνων

Σωστή χρήση 

φαρμάκων

Θεραπεία 

ανακούφισης
Θεραπεία ελέγχου



Βρογχοδιασταλτικά Κορτικοστεροειδή

Aντιασθματικά φάρμακα

Βραχείας ή 

ταχείας δράσης
Μακράς δράσης



Φαρμακευτική αγωγή στο άσθμα

 Φάρμακα ελέγχου

– κορτικοστεροειδή

– βρογχοδιασταλτικά                         

μακράς δράσης

 Τα εισπνεόμενα στεροειδή 

(ICS) είναι σήμερα τα πιο 

αποτελεσματικά φάρμακα 

ελέγχου

 Φάρμακα 

ανακούφισης (prn)

– βρογχοδιασταλτικά 

βραχείας δράσης



Θεραπεία: Επίτευξη ελέγχου & διατήρησή του 

για τουλάχιστον 3 μήνες

Διαλείπον Χρόνιο 

ήπιο

Χρόνιο

μέτριο

Χρόνιο

σοβαρό

Αύξηση

Μ
ε
ίω

σ
η

Αφού ο έλεγχος επιτευχθεί και διατηρηθεί τουλάχιστον για 3 μήνες, 
η θεραπεία μπορεί να μειωθεί σταδιακά έως το ελάχιστο επίπεδο 
που εξασφαλίζει τον έλεγχο



Τι είναι το ACT;

 Ένα ερωτηματολόγιο για το άσθμα που έχει 

αναπτυχθεί από μία ανεξάρτητη εταιρεία, την 

QualityMetric

 Είναι ακριβές, απλό και γρήγορο

 Βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και  

ιατρού λόγω των ξεκάθαρων και συγκεκριμένων 

ερωτήσεων που οδηγούν σε μία πιο ανοιχτή 

συζήτηση



Τι είναι το ACT;

 Το ACT είναι ένα εργαλείο αξιολογημένο

 Μπορεί να συμπληρωθεί γρήγορα με 5 μόνο 

ερωτήσεις και μπορεί να καθορίσει αν ο ασθενής 

έχει ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ, ΚΑΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ή αν δεν 

έχει έλεγχο του άσθματος 





Asthma Control Test (1)



Asthma Control Test (2)





Τι σημαίνει το σκορ του ACT

 Η βαθμολογία 25 αντιπροσωπεύει τον ΠΛΗΡΗ 

ΕΛΕΓΧΟ

 Βαθμολογία > 20 σημαίνει ότι έχεις 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αλλά όχι ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ του 

άσθματος. Ο/Η γιατρός που σε παρακολουθεί 

μπορεί να σε βοηθήσει να το ελέγξεις πλήρως. 

 Βαθμολογία ≤19 αντιπροσωπεύει το μη 

ελεγχόμενο άσθμα: θα πρέπει να γίνουν αλλαγές 

στη θεραπεία για να επιτευχθεί ο βέλτιστος 

έλεγχος

Schatz et al. ATS 2004



Περίληψη: Asthma Control Test (ACT)

 Απλό και ακριβές εργαλείο αξιολόγησης του 

ελέγχου του άσθματος

 Παρέχει μια αντικειμενική μέτρηση του ελέγχου 

της νόσου και θέτει στόχους για τη θεραπεία

 Συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ασθενή 

παρουσία του γιατρού

 ΔΕΝ υποκαθιστά την σπιρομέτρηση ή άλλες 

λειτουργικές δοκιμασίες

Το ACT μπορεί να αυξήσει τις προσδοκίες για 

την αντιμετώπιση του άσθματος και να 

οδηγήσει στην επίτευξη του ελέγχου



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Κατευθυνόμενη από τα συμπτώματα 

ή προλαμβάνοντας τα συμπτώματα;



Με βάση τα συμπτώματαΜε βάση τα συμπτώματα

Βαρύτητα Θεραπεία Μείωση Θεραπεία Μείωση

Φλεγμονή

Οι ασθενείς δεν απαλάσσονται από τα συμπτώματα



Βαρύτητα

Θεραπεία

Σταθερή δοσολογία συντήρησης 

με περιοδική προσαρμογή της 

δόσης

•Πλήρης έλεγχος του άσθματος = έλεγχος των συμπτωμάτων + 

•έλεγχος της φλεγμονής

Φλεγμονή

Συμπτώματα

Χρόνος



Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική στρατηγική για 

τους ασθενείς με άσθμα;

Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική στρατηγική για 

τους ασθενείς με άσθμα;

 Η αρχική βελτίωση των συμπτωμάτων δεν 

συμβαδίζει με τη βελτίωση της φλεγμονής 

(«σιωπηρή φλεγμονή»)

 Αντί να ελαχιστοποιούμε τη θεραπεία του άσθματος 

με βάση τις ημερήσιες μεταβολές των 

συμπτωμάτων, είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε 

να ελαχιστοποιήσουμε τη μεταβλητότητα της νόσου

 Ο μακροχρόνιος έλεγχος της φλεγμονής θα πρέπει 

να είναι ο στόχος της θεραπείας



Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική στρατηγική για 

τους ασθενείς με άσθμα; 

Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική στρατηγική για 

τους ασθενείς με άσθμα; 

GINA: 

 Επίτευξη ελέγχου

– Σταθερές δόσεις 

– Περιοδική επανεξέταση 

– Ανάλογη προσαρμογή της δόσης

 Διατήρηση ελέγχου 

– Διατήρηση θεραπείας για 3 μήνες επιπλέον

 Μείωση της θεραπείας (step-down)

 Εξατομίκευση της θεραπείας

Είναι η στρατηγική που προτείνουν οι GINA
και στοχεύει στη μείωση 

της μεταβλητότητας της νόσου



Αντιμετώπιση παροξυσμών

 Επαναλαμβανόμενη χορήγηση β2-διεγερτών 

ταχείας δράσης

 Συστηματικά γλυκοκορτικοστεροειδή

 Οξυγόνο

 Στόχος: η άρση της απόφραξης των αεραγωγών 

όσο το δυνατόν γρηγορώτερα και η πρόληψη 

υποτροπών



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

tvassil@med.uoa.gr
6974701101

mailto:tvassil@med.uoa.gr

