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Πριν λίγα χρόνια συστάθηκε 
η Παγκόσμια Πρωτοβουλία 
για τη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια με το ακρωνύμιο 
GOLD (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Disease). Η GOLD στοχεύει 
στη βελτίωση της πρόληψης της ΧΑΠ, 
στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, 
στην αντιμετώπιση και στη μείωση των 
παροξύνσεων της νόσου και, τέλος, στην 
αντιμετώπιση της σταθεροποιημένης 
νόσου με σκοπό τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των ασθενών που πάσχουν 
από αυτή. Επιπλέον, στόχος της GOLD 
είναι η αύξηση-διάδοση της γνώσης 
σχετικά με τη νόσο, η ευαισθητοποίηση 
της ιατρο-νοσηλευτικής κοινότητας και 
των πασχόντων από ΧΑΠ, με απώτερο 
σκοπό τον έλεγχο του προβλήματος της 
υποδιάγνωσης-υποθεραπείας. 

Η GOLD συστάθηκε το 2001 και έως σή-
μερα έχει αναθεωρηθεί 4 φόρες (2003, 
2004, 2005 και 2006). Η κάθε αναθεώρηση 
προσθέτει νέα βιβλιογραφικά κατοχυρωμένη 
γνώση ή/και αναθεωρεί προϋπάρχουσα γνώ-
ση που, όμως, με την πάροδο του χρόνου 
έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική.

Στην τελευταία αναθεώρηση (Οκτώβριος 
2006) υπάρχει ένας καινούργιος ορισμός: Η 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι 
μια προβλέψιμη και θεραπεύσιμη νοσολο-
γική κατάσταση με σημαντικές εξωπνευμο-
νικές (συστηματικές) εκδηλώσεις, οι οποίες 
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σοβαρότητα 
της νόσου. Όσον αφορά στον πνεύμονα, 
η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από μειωμένη ροή 
αέρα (στους αεραγωγούς) η οποία δεν είναι 
πλήρως αναστρέψιμη. Αυτή η μείωση της 
ροής αέρα (απόφραξη) είναι συνήθως προ-
οδευτική και σχετιζόμενη με μία παθολογική 
φλεγμονώδη αντίδραση των πνευμόνων σε 
τοξικά σωματίδια ή αέρια. Ο ορισμός αυτός 
περιέχει δύο αισιόδοξα μηνύματα: Το πρώτο 
είναι ότι η νόσος μπορεί να προβλεφθεί 

και το δεύτερο ότι μπορεί να θεραπευτεί. 
Παρατηρούμε ότι για πρώτη φορά ο ορι-
σμός συμπεριλαμβάνει τις εξωπνευμονικές 
εκδηλώσεις που, ως γνωστόν, είχαν τονισθεί 
ιδιαίτερα στις θέσεις ομοφωνίας της ERS/ATS 
το 2004. Η ενέργεια αυτή ουσιαστικά απο-
δίδει στη νόσο το συστηματικό χαρακτήρα 
της. Η ΧΑΠ πρέπει να αξιολογείται και να 
αντιμετωπίζεται ως μία νόσος που δεν αφορά 
αποκλειστικά στο αναπνευστικό σύστημα. 
Αν πραγματικά θέλουμε να καταλάβουμε τη 
σημασία των συστηματικών εκδηλώσεων θα 
πρέπει να θυμηθούμε την επίδρασή τους στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών2. Τι λείπει από 
αυτόν τον ορισμό; Αυτό που θα προστεθεί 
μάλλον στον επόμενο: Οι συν-νοσηρότητες. 
Οι συνοδές εκείνες καταστάσεις που επη-
ρεάζουν την παθοφυσιολογία, φλεγμονή, 
θεραπεία και πρόγνωση της νόσου. Έχουμε 
ήδη κατανοήσει ότι η παρουσία παθήσεων 
όπως ο διαβήτης, η στεφανιαία νόσος, τα 
νεοπλάσματα είναι κριτική για την αξιολό-
γηση της νόσου3.

Η σπιρομέτρηση παραμένει το πιο αξιόπι-
στο διαγνωστικό εργαλείο στη διαγνωστική 
προσέγγιση της νόσου. Είναι γνωστό ότι η 
σταδιοποίηση και η διάγνωση της νόσου 
βασίζονται στις τιμές της σπιρομέτρησης μετά 
από βρογχοδιαστολή. Η επιλογή των μετά 
βρογχοδιαστολής τιμών ενισχύεται πλέον με 
δύο σημαντικές μελέτες. Στην πρώτη μελέτη, 
που έγινε με σκοπό να καθορισθούν οι τιμές 
αναφοράς, σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού 
βρέθηκε σημαντική διαφορά των τιμών προ 
και μετά βρογχοδιαστολής4. Στη δεύτερη, ο 
προσδιορισμός των μετά βρογχοδιαστολής 
παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας 
φάνηκε να αυξάνει την αποτελεσματικότη-
τα της σπιρομέτρησης για την ταυτοποίη-
ση των ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια5. Επιπρόσθετα, φαίνεται 
ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς με ήπια νόσο, 
στους οποίους το γήρας ως φυσιολογική εξέ-
λιξη επηρεάζει τους αναπνευστικούς όγκους, 

η επιλογή των μετά βρογχοδιαστολής παρα-
μέτρων ελαχιστοποιεί τη μεταβλητότητα των 
τιμών και το ποσοστό των ψευδώς θετικών 
νέων περιπτώσεων ΧΑΠ6.

Ένα επίσης κριτικό σημείο είναι αν η προ-
τεινόμενη τιμή του λόγου FEV1/FVC <70% 
εκφράζει πλήρως το αποφρακτικό σύνδρομο 
ή αν με το όριο αυτό δεν ταυτοποιούνται 
αρκετές περιπτώσεις. Φαίνεται ότι υπάρχουν 
αρκετές βιβλιογραφικές απόψεις που υπο-
στηρίζουν ότι η αυστηρή χρησιμοποίηση του 
παραπάνω ορίου οδηγεί σε δυνητικά σημα-
ντικό σφάλμα σταδιοποίησης της νόσου, με 
αποτέλεσμα την ψευδώς αρνητική διάγνωση 
σε νεαρούς ενήλικες και την ψευδώς θετική 
διάγνωση σε ενήλικες άνω των 50 ετών7,8,9. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τόσο η 
διάγνωση της ΧΑΠ όσο και η διαχείρισή της 
γίνεται με βάση τη σπιρομέτρηση. Σε πολλές 
χώρες, όμως, οι ιατροί της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης θέτουν τη διάγνωση της νόσου 
βάσει των κλινικών συμπτωμάτων. Το πα-
ραπάνω φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της 
ανεπαρκούς γνώσης για τη σπουδαιότητα 
της σπιρομέτρησης καθώς και της έλλειψης 
εκπαίδευσης των γενικών ιατρών τόσο στην 
πραγματοποίηση, όσο και στην ερμηνεία της 
εξέτασης10,11,12. Η κλινική συμπτωματολογία 
δεν πρέπει να μας παρασύρει στη διάγνωση 
της νόσου και, σε αντίθεση με το άσθμα, πρέ-
πει να ευαισθητοποιηθούμε στην εφαρμογή-
διάδοση της σπιρομέτρησης. Μην ξεχνάμε 
ότι στη μελέτη DIDASCO η σπιρομέτρηση 
κατέδειξε 42% περισσότερες περιπτώσεις 
ΧΑΠ σε σχέση με την αξιολόγηση μόνου 
του κλινικού ιστορικού.

Στην ταξινόμηση της νόσου διαπιστώνουμε 
ότι υπάρχουν πλέον τέσσερα στάδια βα-
ρύτητας: Ήπια, μέτρια, σοβαρή και πολύ 
σοβαρή ΧΑΠ. Απουσιάζει το στάδιο 0-σε 
κίνδυνο, το οποίο χαρακτήριζε άτομα με 
χρόνιο βήχα και παραγωγή πτυέλων και 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία, όπως 
αυτή υπολογίζεται με τη σπιρομέτρηση. 

Πόσο άλλαξαν τα δεδομένα στη ΧΑΠ 
μετά την αναθεώρηση των οδηγιών GOLD;
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί την 5η αιτία νοσηρότητας και 
θνητότητας σε Ευρώπη και Αμερική με πιθανότητα ανόδου στην 4η θέση τα επόμενα 
πέντε χρόνια. Η ΧΑΠ αποτελεί την έκτη πιο συχνή αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από το 1970 έως το 2002. Η θνησιμότητα από τη νόσο συνεχώς αυξάνεται, ενώ στο ίδιο 
χρονικό διάστημα η θνησιμότητα από άλλα χρόνια νοσήματα σταδιακά μειώνεται1.
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Είναι δύσκολο κανένας να αξιολογήσει αν 
η παραπάνω αλλαγή είναι ορθή ή εσφαλ-
μένη. Το στάδιο αυτό αφορούσε σε μία 
ομάδα ατόμων που βρισκόταν σε κίνδυνο 
για την ανάπτυξη νόσου. Πόσοι όμως από 
αυτούς θα αναπτύξουν πραγματικά νόσο; 
Η έως τώρα κοινή άποψη ότι μόνο το 15-
20% των καπνιστών θα αναπτύξουν μέτρια 
προς σοβαρή ΧΑΠ, είναι παραπλανητική, 
γιατί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων 
που συνεχίζει το κάπνισμα θα αναπτύξει 
μία παθολογική αναπνευστική λειτουργία 
στα πλαίσια ή/και παράλληλα με ένα άλλο 
νόσημα που θα υπερισχύει όμως στο δελτίο 
νοσηρότητας του κάθε ατόμου13,14. Και είναι 
η συμπτωματολογία το οδηγό σημείο για τη 
μελλοντική ανάπτυξη ΧΑΠ; Σαφέστατα όχι. 
Από την άλλη πλευρά, ο χαρακτηρισμός 
υγιών ατόμων ως στάδιο μίας χρόνιας νόσου 
μπορεί να ευαισθητοποιεί τα ίδια τα άτομα 
μια και τους επισημοποιεί τη δυνητική τους 
ένταξη σε ένα χρόνιο νόσημα. Τέλος, είναι και 
ένα σημαντικό μειονέκτημα για την έρευνα, 
μια και ουσιαστικά αποδυναμώνει μία καλή 
μεθοδολογικά ομάδα ελέγχου.

Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί 
είναι αν τελικά ΧΑΠ μπορούμε να δούμε και 
σε μη καπνιστές και ποια θα είναι εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που θα μας ταυτοποιήσουν 
αυτούς τους ασθενείς. Μια μελέτη κατέγραψε 
μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών σε ένα 
ποσοστό πάνω από το 10% ατόμων που δεν 
κάπνισαν για 40 τουλάχιστον ή και περισ-
σότερα χρόνια15. Η σταθερή απόφραξη και 
ο μικτός τύπος φλεγμονής των αεραγωγών 
των ασθματικών καπνιστών αποτελούν μία 
διαφορετική συνιστώσα που ακουμπάει τη 
ΧΑΠ και απομακρύνεται από το άσθμα16. 
Η επαγγελματική έκθεση σε σκόνες και σε 
χημικές ουσίες17, η κατ’ οίκον ρύπανση του 
αέρα από καύσιμα βιομάζας που καίγονται 
κατά το μαγείρεμα18, η θετική συσχέτιση του 
σωματικού βάρους γέννησης με τη μετέπειτα 
αναπνευστική λειτουργία των ενηλίκων19 
αποτελούν βιβλιογραφικές προσπάθειες που 
σκοπεύουν στον καθορισμό προδιαθεσικών 
παραγόντων στη ΧΑΠ του μη καπνιστή.

Πόσο, όμως, άλλαξε η παθοφυσιολο-
γική ταυτότητα της νόσου; Νομίζουμε ότι 
υπερτονίσθηκε η θεωρία της δραστικότητας 
της δεακετυλάσης της ιστόνης, η οποία μει-
ώνεται στους καπνιστές και δεν μπορεί να 
προκαλέσει αποακετυλίωση της ιστόνης. 
Αποτέλεσμα είναι η επαγωγή της φλεγμονώ-
δους διεργασίας μέσω της ενεργοποίησης και 
μεταγραφής γονιδίων από ενεργοποίηση της 
ιστόνης. Είναι τελικά η ιστόνη ο δείκτης εκείνος 
που επάγει τη φλεγμονώδη διεργασία; Η δε 
ενεργοποίηση της αποτελεσματικότητάς της 
θα αλλάξει το ομιχλώδες τοπίο της φλεγ-

μονής στη ΧΑΠ; Αποτελεί δε ταυτόχρονα 
το μηχανισμό εκείνο που διέπει την απο-
τελεσματικότητα των στεροειδών20; Είναι η 
θεοφυλλίνη το φάρμακο που λύνει το γόρδιο 
δεσμό της ιστόνης; Αναπάντητα ερωτήματα 
που άλλα παραμένουν και άλλα ίσως έχουν 
λυθεί στο κλινικό πεδίο. Νομίζουμε ότι τα 
σημαντικά βήματα στην παθοφυσιολογία 
της νόσου έγιναν στον τομέα συστηματική 
φλεγμονή, μέσω αναγνώρισης παραγόντων 
όπως η αναιμία χρονίας νόσου που φαίνεται 
να σχετίζεται με μία αντίσταση στην ερυθρο-
ποιητίνη μέσω αύξησης της τελευταίας από 
τη συστηματική φλεγμονή21.

Η φαρμακευτική και η μη φαρμακευτική 
θεραπεία της ΧΑΠ είναι το κομμάτι εκείνο που 
παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σημαντική 
εξέλιξη. Τι δεν έχει καταφέρει ακόμα; Να 
μεταβάλει την εξέλιξη της νόσου μέσω της 
έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας και 
να επηρεάσει θετικά τη θνησιμότητα. Αυτό 
που έχει καταφέρει είναι η βελτίωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας, η μείωση των 
παροξύνσεων, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, η βελτίωση της ανοχής στην άσκηση. Η 
πνευμονική αποκατάσταση φαίνεται να απο-
τελεί τη μοναδική θεραπευτική συνιστώσα 
που επεμβαίνει στο συστηματικό κομμάτι της 
νόσου. Τα αντιχολινεργικά μακράς δράσης 
με εκπρόσωπο το τιοτρόπιο φαίνεται να 
μειώνουν τη συχνότητα των παροξύνσεων22 
και να βελτιώνουν την ανοχή στην άσκηση 
μέσω μείωσης της στατικής και δυναμικής 
υπερδιάτασης. Φαίνεται δε ο συνδυασμός 
της πνευμονικής αποκατάστασης με το τι-
οτρόπιο να επιφέρει περαιτέρω βελτίωση 
στην ικανότητα για άσκηση23. 

Το μεγάλο debate στη θεραπεία της ΧΑΠ 
παραμένει η χρήση των ICS. Αν και δε μετα-
βάλλουν τη μακροπρόθεσμη έκπτωση της 
FEV1, πρέπει να χορηγούνται σε άτομα με 
FEV1<50% του προβλεπόμενου και συχνές 
παροξύνσεις (Evidence A). Ερώτημα που 
αναδύεται είναι αν θα χορηγούνται εκεί που 
δεν υπάρχουν συχνές παροξύνσεις αλλά 
υπάρχει μόνο η τιμή της FEV1<50%. Δεν 
πρέπει πάντως να χορηγούνται ως μονο-
θεραπεία αλλά πάντα σε συνδυασμό με 
μακράς δράσης β2 διεγέρτες. Μία μετα-ανά-
λυση που υποστηρίζει τη δραστικότητα της 
σαλμετερόλης για μείωση της θνησιμότητας 
δεν επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, συνδυασμός 
φορμοτερόλης ICS φαίνεται ότι αυξάνει την 
επιβίωση24. 

Η χρησιμοποίηση του συνδυασμού ICS και 
μακράς δράσης β2 διεγερτών παραμένει πιο 
αποτελεσματική από την ξεχωριστή χρησι-
μοποίηση των συστατικών του ξεχωριστά. Η 
αποτελεσματικότητα αυτή πιστεύουμε ότι θα 
αναδείξει στο μέλλον την ισχυρή θέση του 

μακράς δράσης β2 διεγέρτη που, μέσω της 
αλληλεπίδρασης σε επίπεδο υποδοχέων, ενι-
σχύεται από τα ICS. Οι σχέσεις δόσης-ανταπό-
κρισης των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών 
στη ΧΑΠ παραμένουν άγνωστες σε αντίθεση 
με το άσθμα, όπου η αποτελεσματικότητα 
και οι ανεπιθύμητες ενέργειες εξαρτώνται 
τόσο από τη δόση όσο και από τον τύπο 
του κορτικοστεροειδούς. Όσον αφορά στη 
συστηματική χρήση τους στην παρόξυνση 
αποτελεί evidence A, διότι μειώνουν το χρόνο 
ανάρρωσης και βελτιώνουν την υποξυγο-
ναιμία και την αναπνευστική λειτουργία με 
γρηγορότερο ρυθμό. Η προτεινόμενη δόση 
είναι 30-40 mg πρεδνιζολόνης για 7 έως10 
ημέρες25. Παραμένει όμως σαν ερώτημα η 
επίδρασή τους σε συνοδές παθήσεις όπως ο 
διαβήτης που οποιαδήποτε απορύθμισή του 
επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη της νόσου. Η 
ευρεία χρησιμοποίηση του αντιγριππικού και 
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου βρίσκει πλέον 
βιβλιογραφική παραπομπή. Το εμβόλιο 
κατά της γρίπης, χορηγούμενο μία φορά το 
χρόνο, επιδρά θετικά στις παροξύνσεις που 
οφείλονται στον ιό της γρίππης, μειώνοντας 
θνησιμότητα, βαρύτητα και ημέρες νοσηλείας 
(evidence A)26. Το εμβόλιο για τον πνευμο-
νιόκκοκο, όταν χορηγείται σε ασθενείς με 
ΧΑΠ ηλικίας μικρότερης των 65 ετών, με 
FEV1<40% της προβλεπόμενης τιμής, μειώνει 
σημαντικά την επίπτωση νοσηρότητας από 
πνευμονία κοινότητας27.

Ένα σημαντικό στοιχείο από την καινούργια 
αναθεώρηση αποτελεί η περαιτέρω ανα-
βάθμιση της χειρουργικής θεραπείας με την 
τεχνική της μείωσης του όγκου του πνεύ-
μονα (LVRS). Οι ασθενείς με μη ομοιογενές 
εμφύσημα εντοπισμένο κυρίως στους άνω 
λοβούς (upper-lobe emphysema) και μειω-
μένη ανοχή στην άσκηση που οδηγήθηκαν 
στο χειρουργείο είχαν καλύτερη επιβίωση 
σε σύγκριση με αυτούς που ακολούθησαν 
τη συντηρητική αγωγή. Η θετική αυτή επί-
δραση συνοδεύτηκε από καλύτερη ανοχή 
στην άσκηση και περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας ζωής28. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
εφαρμογή της LVRS ξεκίνησε σε μία περίοδο 
που ως συντηρητική θεραπεία θεωρείτο η 
χορήγηση βραχείας δράσης β2 διεγερτών 
ή αντιχολινεργικών, μπορεί να υπολογίσει 
την περαιτέρω θετική επίδραση της τεχνικής 
με τα σημερινά δεδομένα.

Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε σχέση 
με τη ΧΑΠ; Στην κατάργηση της απαισιόδο-
ξης θεώρησης της νόσου. Στην εφαρμογή 
των νέων αποτελεσματικών θεραπευτικών 
προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν παραπά-
νω. Στην ενίσχυση της μη φαρμακευτικής 
θεραπείας σαν προσπάθεια προσέγγισης 
του συστηματικού χαρακτήρα της νόσου. 



Στην πιο αποτελεσματική καταπολέμηση 
του καπνίσματος με νεότερα φαρμακευτικά 
σκευάσματα όπως η varenicline, μερικός 
ανταγωνιστής των υποδοχέων της νικοτίνης 
ακετυλχολίνης29. Στην πραγματικά νεωτεριστι-
κή προσέγγιση του νέου ορισμού που επικε-
ντρώνεται στην προβλέψιμη και θεραπεύσιμη 
συνιστώσα. Πού είμαστε ακόμα πίσω; Στον 
μη επιτυχή έλεγχο της θνησιμότητας. Εδώ, 
όμως, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις 
συν-νοσηρότητες και ακόμα πιο σοβαρά ότι 
ακόμα και σήμερα η νόσος, δυστυχώς, υποδι-
αγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται στο βωμό 
ξεπερασμένων αντιπαλοτήτων και εμπορικών 
συνταγογραφιών (νεφελοποιητές).
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