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 Απολυτήριο Λυκείου, µε βαθµό "Άριστα" 

 

1998 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Νεαπόλεως Ιταλίας Federico II, µε βαθµό 

«Άριστα». 

 

1999-2000 Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, ως αγροτική ιατρός στο Σταθµό 

Αιµοδοσίας Βενιζελείου, Ηρακλείου Κρήτης. 

 

2000-2003 Ειδικευόµενη Ιατρός, Πνευµονολογικής Κλινικής Γενικού Περιφεριακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 

 

2003-σήµερα Ειδικευόµενη Ιατρός, Πνευµονολογικής Κλινικής  Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) 
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3. Άπταιστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

1.  American College of Chest Physicians (FCCP) 

2. European Respiratory Society 

3. Eλληνική Πνευµονολογική Eταιρεία 



4. Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ-∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 

 

 

U2000U ERS Short Term Fellowship. My grant application has been selected for the sum of CHF 

2.500 per month for the training period.  Research center:Imperial College London, Royal Brompton 

Hospital, Occupational and Envir. Med., ILDU (Prof. R. du Bois).  I had the opportunity to gain 

experience in the management of a variety of  patients with Interstitial Lung Diseases, molecular 

biology methods (PCR, rt-PCR) , Bronchoalveolar lavage fluid (BALF) processing and elaboration.   

 

U2003U    Alfred Soffer Research Award ($1000) 

Antoniou KM, Zervou MI, Tzortzaki EG, Tzanakis N, Polychronopoulos V, Latsi P, Dimadi M, 

Siafakas NM, Nicholson AG, Bouros D. Old-fashioned colchicine or interferon gamma-1b for 

the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis? The molecular perspective.  

ACCP Annual Meeting, Orlando, Florida, 25-30 October, 2003 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ, EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 

 



1. Συµµετοχή στο 11o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο ως εισηγήτρια στην Συνεδρία : 

" ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ" µε θέµα: Πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη συγκριτική 

µελέτη, παράλληλων οµάδων, διάρκειας ενός έτους για την αξιολόγηση της ιντερφερόνης σε 

σύγκριση µε κολχικίνη σε ασθενείς µε ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση (ΙΠΙ). Νοέµβριος  2002, 

Χανιά 

2. Συµµετοχή στο 11P

ο
P Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο ως εισηγήτρια στην Συνεδρία    µε 

θέµα:  H επίδραση της πνευµονικής νόσου στην διαστολική δυσλειτουργία των κοιλιών 

σε ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση. 

Νοέµβριος 2002, Χανιά 

3. Συµµετοχή στο 11P

th
P European Respiratory Society (ERS) Annual Conference ως εισηγήτρια 

στην Συνεδρία « Μanagement of LRTI: clinical and outcomes assessment» µε θέµα: Sputum 

bacteriology in acute COPD exacerbations. Correlation with FEV1 deterioration. 2001, Berlin, 

Germany 

4. Συµµετοχή στο 12P

th
P European Respiratory Society (ERS) Annual Conference ως 

εισηγήτρια στην Συνεδρία «Minor Symposium:Ιnterstitial lung Diseases» µε θέµα: 

Comparison of interferon gamma-1b and colchicine in the treatment of idiopathic 

pulmonary fibrosis: preliminary results of a prospective, multicenter randomised study. 

2002, Stockholm, Sweden  

5. Συµµετοχή στο 13P

th
P European Respiratory Society (ERS) Annual Conference ως 

εισηγήτρια στην Συνεδρία « Ιnterstitial lung diseases» µε θέµα: Preliminary results of a 

prospective, multicentric randomized study comparing Interferon Gamma-1b (IFN-γ) and 

colchicine in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). 2003, Vienna, Austria 

 

6. Συµµετοχή στο 16P

ο
P Μεταπτυχιακό σεµινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας « 

Τι νεώτερο στην Πνευµονολογία 1998-2000 »ως εισηγήτρια στη Συνεδρία «∆ιάχυτες 

Πνευµονοπάθειες » µε θέµα: Ρευµατικά και επαγγελµατικά διάχυτα νοσήµατα: 

διάγνωση. Αθήνα, Μάιος 2000 

7. Συµµετοχή στο 12o Πανελλήνιο Πνευµονολογικό Συνέδριο ως εισηγήτρια στη Συνεδρία 

Ελεύθερων Ανακοινώσεων « ∆ιάχυτα Πνευµονικά Νοσήµατα» µε θέµα: 



      Πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη, συγκριτική µελέτη, παράλληλων οµάδων, διάρκειας ενός 

έτους για την αξιολόγηση της ιντερφερόνης σε σύγκριση µε κολχικίνη σε ασθενείς µε 

ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση (ΙΠΙ). Αθήνα, 3-7 ∆εκεµβρίου 2003  

8. Συµµετοχή στο 12o Πανελλήνιο Πνευµονολογικό Συνέδριο ως εισηγήτρια στη Συνεδρία 

Ελεύθερων Ανακοινώσεων « ∆ιάχυτα Πνευµονικά Νοσήµατα» µε θέµα: Συσχέτιση 

HRCT ευρηµάτων και πνευµονικής κάθαρσης του Τechnetium-99m-diethylentriamine 

pentacetate (Tc-99m-DTPA) στην εκτίµηση ασθενών µε σαρκοείδωση και ασθενών µε 

ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση. Αθήνα, 3-7 ∆εκεµβρίου 2003 

9. Συµµετοχή στο 20P

ο
P Μεταπτυχιακό σεµινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας « 

Τι νεώτερο στην Πνευµονολογία 2002-2004 »ως εισηγήτρια στη Συνεδρία «∆ιάχυτες 

Πνευµονοπάθειες » µε θέµα: Τι νεώτερο στη διάγνωση των ιδιοπαθών διαµέσων 

πνευµονιών. Αθήνα, Μάρτιος 2004 

10. Συµµετοχή στο 20P

ο
P Μεταπτυχιακό σεµινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας « 

Τι νεώτερο στην Πνευµονολογία 2002-2004 »ως εισηγήτρια στη Συνεδρία «∆ιάχυτες 

Πνευµονοπάθειες » µε θέµα: Τι νεώτερο στη θεραπεία της Ιδιοπαθούς Πνευµονικής 

Ίνωσης. Αθήνα, Μάρτιος 2004 

 

 

 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ  

 

1. Tzanakis N, Antoniou KM. Pleural Disease (Bouros D.) Marcel Dekker, Inc 

publications (in press). 

 

  

 



 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

 

1. D. Bouros, K.M. Antoniou, G. Chalkiadakis, J. Drositis, I. Petrakis, N. Siafakas. The role of 

video-assisted thoracoscopic surgery in the treatment of parapneumonic empyema after the 

failure of fibrinolytics. Surg Endosc (2002) 16: 151-154 

  

2. Bouros D, Antoniou KM, Siafakas NM. Deep venous thrombosis as a possible complication of 

interferon-γ treatment. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2001;18 (2): 201  

3. D. Bouros, M. Plataki, K.M. Antoniou. Parapneumonic effusion and empyema: best 

therapeutic approach. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56:2, 144-148 

4. Antoniou KM, Ferdoutsis M, Bouros D.  Interferons and their application in the diseases of 

the lung. Review.  Chest.2003;123:209-216 

5. Antoniou KM, Bouros D, Siafakas N.M. Top ten in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). 

Review. Chest  2004; 125: 1885-7 

6. K. M. Antoniou, Alexandrakis M, N.Tzanakis, E. Tzortzaki, I.Tsiligianni, N.M. Siafakas 

and D. Bouros (2003). Induced sputum versus Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) in 

patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). Respiration 2004;in press 

7. Th1 Cytokine Pattern (IL-12 and IL-18) in BALF before and after treatment with 

interferon gamma-1b (IFN-γ-1b) or colchicine in patients with Idiopathic pulmonary 

fibrosis (IPF/UIP). Κ. M. Antoniou, M.G Alexandrakis, Κ. Sfiridakι, I. Tsiligianni, K. 

Perisinakis, E.G. TzortzakiP

1
P, N.M. Siafakas,  D.E. Bouros . Sarcoidosis Vasc Diffuse 

Lung Dis 2004 ; 21 :105-110 

8. The clinical significance of serum and bronchoalveolar lavage inflammatory cytokines in 

patients at risk for Acute Respiratory Distress Syndrome. Bouros D, Alexandrakis MG, 

Antoniou KM, Agouridakis P, Pneumatikos I, Anevlavis S, Pataka A, Patlakas G, 

Karkavitsas N, Kyriakou D. BMC Pulm Med. 2004 ; 17;4(1):6. 



9. IL-18: A role in nonspecific interstitial pneumonitis pathogenesis and discrimination? 

Editorial. Respiration 2004; in press 

       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΗΜΟ∆ΙΕΥΣΗ 

 

1. K.M. Antoniou, Malagari K, Perisinakis K et al. Comparison of HRCT findings and clearance 

of techetium-99m-DTPA in the evaluation of patients with IPF. Acta Radiologica , under 

revision 

2.  Antoniou KM, Tzortzaki EG, Malagari K, Dimadi M, Latsi P, Tzanakis N, Zervou M, Rapti A, 

Polychronopoulos V, Nicholson AG, Siafakas NM, Bouros D. Long term molecular and 

clinical effects of interferon gamma-1b and colchicine in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur 

Respir J, submitted 

3. Antoniou KM, Alexandrakis M, Siafakas NM, Bouros D. Cytokine network in Idiopathic 

Pulmonary Fibrosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, under revision 

4. K.M. Antoniou, Malagari K, Perisinakis K, Tzanakis N, Symvoulakis EK, Karkavitsas N, 

Siafakas NM, Bouros D. HRCT findings and clearance of techetium-99m-DTPA in 

sarcoidosis patients. BMC Pulm Med, submitted 

5. Antoniou KM, Tzortzaki EG, Alexandrakis MG, Tzanakis N, Sfiridaki K, Bouros D, Siafakas 

NM. Investigation of IL-18 and IL-12 in induced sputum of patients with IPF before and after 

treatment with IFN gamma-1b or colchicine. Chest, submitted 

6. Tzanakis N, Samiou M, Lampiri I, Antoniou KM, Siafakas NM, Bouros D. Quality of life in IPF 

patients.  

7. Bouros D, Antoniou KM. Novel therapeutic approaches in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 

JAMA, outline accepted, submitted 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 

1. Antoniou KM, Bouros D, Siafakas NM. Interferon gamma-1b in the treatment of IPF: past, 

present and future.  



2. Antoniou KM, Tsiligianni I, Alexandrakis M, Sfiridaki K, Tzortzaki EG, Tzanakis N, Bouros D, 

Siafakas NM. Th1 cytokine profile (IL-12 and IL-18) in peripheral blood and induced sputum 

in pulmonary sarcoidosis.  

3. Antoniou KM, Alexandrakis M, Du Bois R, Siafakas NM. The angiogenesis pathway in 

Idiopathic Pulmonary Fibrosis. A review. 

4. Antoniou KM, Malagari K, Mamoulaki M, Bouros D, Siafakas NM, Boumpas D. Infliximab 

therapy in interstitial lung diseases. 

5. Schiza S, Antoniou KM, Ikonomidou F, Siafakas NM. Therapeutic approach in parapneumic 

pleural effusions and thoracic empyema.  

 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

 

1. Μ.Α. ∆ηµάδη, Π. Νικολόπουλος, Κ. Αντωνίου. Αναπνευστική βρογχιολίτις µε διάµεση 

πνευµονική νόσο. Πνεύµων 69-70 

2. ∆. Μπούρος,  Μ. Πλατάκη, Κ. Αντωνίου. Θεραπεία των παραπνευµονικών συλλογών. 

Οδηγίες βασισµένες σε ενδείξεις. Πνεύµων 263-275 

3. Κ. Αντωνίου, Ν. Μπαχλιτζανάκης. Τι νεώτερο στη διάγνωση των ρευµατικών διάχυτων 

νοσηµάτων 1998-2000, Πνεύµων 

4. Κριτική Παρουσίαση: Αντωνίου Κατερίνα, ∆ηµάδη Μαίρη. Aποδείξεις µαστοκυτταρικής 

ενεργοποίησης σε ασθενείς µε ηωσινοφιλική χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). 

Louis RE, Cataldo D, Buckley MG, et al. Eur Respir J 2002;20:325-331, Ανάτυπο από το 

Περιοδικό Πνεύµων Τόµος 16, Τεύχος 2β (Άρθρο Νο:1.45) 

5. Kριτική Παρουσίαση: Αντωνίου Κατερίνα, ∆ηµάδη Μαίρη. ∆ιήθηση µαστοκυττάρων στις 

λείες µυικές ίνες των αεραγωγών στο άσθµα. Brightling CE, Bradding P, Symon FA, et al. Ν 

Εngl J Med 2002; 346:1699-705, Ανάτυπο από το Περιοδικό Πνεύµων Τόµος 16, Τεύχος 2β 

(Άρθρο Νο:1.43) 



6. Kριτική Παρουσίαση: Αντωνίου Κατερίνα, ∆ηµάδη Μαίρη. ∆ιαφορές σχετιζόµενες µε την 

ηλικία στον έλεγχο του άσθµατος: oδηγίες και πραγµατικότητα. Εur Respir J 2002; 20:880-

889, Ανάτυπο από το Περιοδικό Πνεύµων Τόµος 16, Τεύχος 2β (Άρθρο Νο:1.44) 

7. Τι νεώτερο στη διάγνωση των ιδιοπαθών διαµέσων πνευµονιών. Αντωνίου Κ, ∆ελαβέρη Α, 

Λάτση Π. Πνεύµων, Τόµος 17, Τεύχος 26, Μάρτιος 2004  

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ  EΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Μπούρος ∆, Λαµπίρη Ε, Αντωνίου Κ. Ιδιοπαθείς ∆ιάµεσες Παρεγχυµατικές 

Πνευµονοπάθειες. ∆ιάχυτες ∆ιάµεσες Πνευµονοπάθειες, Εκδόσεις της Ελληνικής 

Πνευµονολογικής Εταιρείας, σελ. 225-235, Αθήνα 2003 

2. ∆ηµάδη Μ, Αντωνίου Κ, Νικολόπουλος Π. Αποφολιδωτική διάµεση πνευµονία, 

αναπνευστική βρογχιολίτις σχετιζόµενη µε διάµεση πνευµονοπαθεια, λεµφοκυτταρική 

διάµεση πνευµονία. ∆ιάχυτες ∆ιάµεσες Πνευµονοπάθειες, Εκδόσεις της Ελληνικής 

Πνευµονολογικής Εταιρείας, σελ. 305-321, Αθήνα 2003 

3. Μπούρος ∆. Αντωνίου Κ, Συµβουλάκης Μ. Θεραπεία των παραπνευµονικών πλευριτικών 

συλλογών. Εκδόσεις της Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας, Νοσήµατα του υπεζωκότα, 

Αθήνα 2004,  in press 

 

 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

1. A multicenter randomised comparative trial of long-term treatment with interferon γ-1b versus 

colchicine in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. 3P

rd
P Mediterranean congress on 

Thoracic Diseases – Lung Inflammation Disorders. K. Antoniou, D. Bouros, G. Sourvinos, M. 

Demadi, I. Papa, E. Labiri, V. Polychronopoulos. Abstact Book 138, Hersonissos Crete, 

Hellas, November 2000 

2. The role of video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in the treatment of pleural infection 

after fibrinolytics failure.  K.M. Antoniou, J. Drositis, G. Chalkiadakis, S. Schiza, N.M. 



Siafakas. 10P

th
P ERS Annual Congress, Florence, Italy, August 30-September 3, Eur Respir J 

p164s, 2000 

3.  Family history related to allergic asthma and rhinitis in children. Ferdoutsis M, Christodoulou 

M, Meletis G, Pitsidianakis G, Antoniou K, Gavriilidis G, Patsourakis G, Bibakis G, 

Bachlitzanakis N.  11 P

th
P ERS Annual Congress, Berlin, Sept.22-26, 2001, Eur Respir J p371s, 

2001 

2. Pseudomonas aeruginosa drug susceptibility in patients hospitalized with COPD 

exacerbation and bronchiectasis. Meletis G, Ferdoutsis M, Pistidianakis G, Vakouti E, 

Christodoulou M, Antoniou K, Gavriilidis G, Bachlitzanakis N.  11 P

th
P ERS Annual Congress, 

Berlin, Sept.22-26, 2001, Eur Respir J p541s, 2001. 

3. Sputum bacteriology in acute COPD exacerbations. Correlation with FEV1 deterioration. M. 

Ferdoutsis, E. Vakouti, G. Meletis, M. Christodoulou, G. Pitsidianakis, K. Antoniou, G. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ   -  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Η Ιδιοπαθής Πνευµονική Ίνωση (Ι.Π.Ι) ορίζεται ως ένας ιδιαίτερος τύπος χρονίας 

ινωδοποιού δάµεσης πνευµονίτιδας, η οποία εντοπίζεται αποκλειστικά στον πνεύµονα και 

αντιστοιχεί στο ιστολογικό πρότυπο της συνήθους διάµεσης πνευµονίας (Usual Interstitial 

Pneumonia). H νόσος εξελίσσεται ύπουλα και είναι δύσκολο να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας 

παραµέτρους όπως η συµπτωµατολογία, τα ακτινολογικά ευρήµατα, η σπιροµέτρηση. Η 

Ι.Π.Ι είναι η πιο συνήθης ανάµεσα στις επτά οντότητες των ιδιοπαθών διαµέσων 

πνευµονιών και έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Η µέση επιβίωση των ασθενών µε Ι.Π.Ι δεν 

ξεπερνά τα 3-5 χρόνια µετά την έναρξη των συµπτωµάτων. 

Σε αυτό το σηµείο είναι αναγκαίο να τονίσουµε ότι η θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου δεν 

έχει επιτύχει εώς τώρα τα καλύτερα αποτελέσµατα αφού δε στηρίζεται σε παθογενετικούς 

µηχανισµούς ή φλεγµονώδεις παράγοντες. Η νόσος  απαντά ελάχιστα εώς καθόλου στη µέχρι 

σήµερα συνιστώµενη θεραπέια µε κορτικοστεροειδή ή κυτταροστατικά.  Η ανάγκη για περαιτέρω 

έρευνα και νέες θεραπείες είναι δεδοµένη στην προσπάθεια για να αναστραφεί ή τουλάχιστον να 

περιοριστεί ο πολλαπλασιασµός / ενεργοποίηση των ινοβλαστών καθώς και το ανώµαλο 

remodeling του συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζουν τη νόσο.   

 Πρωταρχικός σκοπός της µελέτης µας είναι να µελετήσουµε σε δείγµα ασθενών που πάσχουν 

από ΙΠΙ, ιστολογικά βεβαιωµένη, τους φλεγµονώδεις παράγοντες (Interferon-γ, connective tissue 

growth factor, transforming growth factor, interleukin-12 και interleukin-18) και η πιθανή 

µεταβολή τους µετά από µακροχρόνια θεραπεία µε ιντερφερόνη γάµµα-1β (ΙFN-γ-1β) ή κολχικίνη.  

∆ευτερεύοντες στόχοι επίσης, είναι: 

• H έκβαση  (οutcome) της νόσου (βελτίωση, σταθεροποίηση, επιδείνωση), η οποία θα 

ελέγχεται µε τους δείχτες της πνευµονικής λειτουργίας (σπιροµέτρηση, στατικοί πνευµονικοί 

όγκοι, διάχυση). Επιπλέον η έκβαση της νόσου θα εκτιµηθεί και µε τα υπόλοιπα κριτήρια των 

ERS/ATS, όπως η συµπτωµατολογία (βήχας, δύσπνοια) και τα ευρήµατα της υπολογιστικής 

τοµογραφίας υψηλής ευκρίνειας (HRCT).  

• Η ποιότητα ζωής που θα αξιολογείται µε τη χρήση των κατάλληλων ερωτηµατολογίων.  

• Η επιβίωση των ασθενών µετά τη θεραπεία. 



Το περιεχόµενο της εργασίας διαιρείται σε γενικό και ειδικό µέρος. Το γενικό µέρος περιλαµβάνει 

έξι κεφάλαια τα οποία αναφέρονται σε ότι µέχρι σήµερα είναι γνωστό σχετικά µε τη νόσο. Τα 

κεφάλαια αυτά περιέχουν αναφορές σχετικά µε την ταξινόµηση, την παθογένεια, τη διάγνωση και τη 

θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου. Ειδικότερα όµως αναφέρονται οι νεώτερες θεραπευτικές 

εναλλακτικές προτάσεις, στις οποίες ανήκει και η ιντερφερόνη γάµµα-1b. Στο ειδικό µέρος 

περιγράφονται τα τρία ερευνητικά πρωτόκολλα που εφαρµόστηκαν για την εκτίµηση της 

θεραπευτικής προσέγγισης µε IFN gamma-1b ή κολχικίνη. Ειδικότερα περιγράφονται οι µέθοδοι και 

τα αποτελέσµατα αυτών σε τρία διαφορετικά υλικά (πνευµονικός ιστός, βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα 

και προκλητά πτύελα). Επίσης αναλύονται τα κλινικά δεδοµένα της µελέτης στην οποία συµµετείχαν 

50 ασθενείς από διαφορετικές πνευµονολογικές κλινικές.  

Η µελέτη κυρίως πραγµατοποιήθηκε στην Πνευµονολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου καθώς και στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πνευµονολογίας υπό τη 

διεύθυνση του καθηγητή κ.Ν. Μ. Σιαφάκα.  

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή της διδακτορικής µου διατριβής, αισθάνοµαι την επιθυµία να 

εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον Καθηγητή Νικόλαο Σιαφάκα για την ενθάρρυνση, τη 

στήριξη και τις πάντα εύστοχες υποδείξεις του καθόλη τη διάρκεια της µελέτης.  

Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή ∆ηµοσθένη Μπούρο για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε 

αναθέτοντας µου τη συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή, για την άµεση βοήθειά του οποιαδήποτε 

στιγµή καθώς και για το ταλέντο που έχει να πείθει τους συνεργάτες του να δουλέψουν µε όρεξη και 

καρδιά. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επικούρο Καθηγητή, Νικόλαο Τζανάκη για την ουσιαστική 

επιστηµονική βοήθεια που µε µεγάλη προθυµία µου προσέφερε τόσο µε τη στατιστική επεξεργασία 

των δεδοµένων όσο και στη λήψη των απαραίτητων δειγµάτων διαβρογχικής βιοψίας.  

Παράλειψη θα ήταν να µην αναφερθώ στη βοήθεια και την ανθρώπινη στήριξη που µου έδειξε η 

Λέκτορας της Πνευµονολογικής Κλινικής, Ελένη Τζωρτζάκη. Ειδικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη 

γραµµατεία της κλινικής, τις κυρίες Ρογδάκη Ειρήνη και Μιχαλάκη Ρένα,  για το ενδιαφέρον και την 

προθυµία τους να µε βοηθούν πάντα.  



Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύζυγό µου Μανόλη και τους γονείς µου για την ουσιαστική 

τους συµπαράσταση καθόλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης προσπάθειας και εύχοµαι να µε 

συγχωρήσουν αυτοί καθώς και η µικρή µου κόρη Κωνσταντίνα για το χρόνο που τους στέρησα.  



 
1. Ι∆ΙΟΠΑΘΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι διάχυτες διάµεσες πνευµονοπάθειες (∆∆Π) αποτελούν µεγάλη ετερογενή οµάδα παθήσεων, 

γνωστής ή άγνωστης (ιδιοπαθούς) αιτιολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αποδιοργάνωση των 

κυψελιδικών τοιχωµάτων και απώλεια των λειτουργικών τριχοειδοκυψελιδικών µονάδων. 

Περισσότερες από 200 παθήσεις µε διαφορετική παθογένεια και πρόγνωση, περιλαµβάνονται στις ∆∆Π 

(διάγραµµα 1). Χαρακτηρίζονται από σαφώς διαφορετικό ιστολογικό πρότυπο η κάθε µία εξ αυτών, το οποίο 

προδιαγραφεί εν πολλοίς την εξέλιξη της και την ανταπόκριση της στα ανοσοκατασταλτικά και την 

κορτιζόνη, παρά το γεγονός ότι εµφανίζουν συχνά κοινά κλινικά συµπτώµατα και ευρήµατα και 

επίσης µπορεί να προβάλλουν µε συναφή ευρήµατα στην απλή ακτινογραφία θώρακος. Επί σειρά ετών 

και ουσιαστικά µέχρι το 1980, όλες οι ιδιοπαθείς διάµεσες πνευµονίες µαζί µε πολλές άλλες κλινικές οντότητες που 

προκαλούν διάµεσα στοιχεία στην ακτινογραφία θώρακος, ονοµάζονταν γενικά µε τον όρο "διάµεσες 

πνευµονοπάθειες" ή "πνευµονικές ίνώσεις". 

 

 



 

Οι ιδιοπαθείς διάµεσες πνευµονίες (Ι∆Π) (Ιdiopathic interstitial pneumonia, ΙΙΡ) αποτελούν µία ετερογενή 

οµάδα µη νεοπλασµατικών διάχυτων παρεγχυµατικών ( diffuse parenchymal lung diseases, DPLDs, ∆ΠΠ) ή 

διάµεσων πνευµονικών παθήσεων (interstitial lung diseases). Το κύριο σηµείο βλάβης στις Ι∆Π είναι ο 

διάµεσος ιστός (interstitium), που καταλαµβάνει το χώρο µεταξύ της επιθηλιακής και της ενδοθηλιακής 

βασικής µεµβράνης. Εντούτοις, αυτές οι διεργασίες προσβάλλουν όχι µόνο το διάµεσο ιστό, αλλά και 

τους κυψελιδικούς και περιφερικούς αεροχώρους καθώς και τα αγγεία. 

Τελευταία έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος στην κατανόηση των κλινικών, ακτινολογικών, και 

παθολογοανατοµίκών εκδηλώσεων των Ι∆Π. Κατά συνεπεία κρίθηκε απαραίτητη µία διεθνής θέση 

οµοφωνίας (international multidisciplinary consensus statement )για να καθορίσει οµοιόµορφα κριτήρια και ορισµούς 

για τη διάγνωση τους. 

Οι !∆Π περιλαµβάνουν κλινικοπαθολογικές οντότητες, οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές µεταξύ τους 

ώστε να κατατάσσονται ως ξεχωριστές οντότητες. Ως σύνολο είναι δυνατόν να διακρίνονται από άλλες 

µορφές παρεγχυµατικών πνευµονοπαθειών µε µεθόδους, που περιλαµβάνουν το ιστορικό, τη φυσική 

εξέταση, την ακτινογραφία και την παθολογοανατοµία. 

Ο σκοπός της οµοφωνίας είναι να παράσχει µία συγκροτηµένη κλινική, ακτινολογική, και 

παθολογοανατοµίκή προσέγγιση στην ταξινόµηση των Ι∆Π, η οποία να σχετίζεται µε την κλινική εξέλιξη 

καθώς και την πρόγνωση αυτών. 

Η νέα ιστολογική ταξινόµηση των Ι∆Π, σύµφωνα µε τις πρόσφατες οδηγίες των ΑTS-ERS (American 

Thoracic Society , European Respiratory Society) περιλαµβάνει 7 ιστολογικά πρότυπα (πίνακας 1, 

διάγραµµα 2). Οι προηγούµενες ταξινοµήσεις φαίνονται επίσης στον πίνακα 2. Η παθογένεια των Ι∆Π 

ανάλογα µε τον υποκείµενο βαθµό της παθολογικής διεργασίας φαίνεται στο διάγραµµα 3. 

 

ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Ι∆Π 
Η διαγνωστική προσέγγιση είναι δυναµική διαδικασία 

Η καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των Ι∆Π αποτελεί µία δυναµική διεργασία και 

απαιτείται η σωστή συνεργασία του πνευµονολόγου µε τον παθολογοανατόµο και τον ακτινολόγο. Η 



τελική διάγνωση αναθεωρείται σύµφωνα µε τα νεώτερα δεδοµένα και µπαίνει µετά από τη συνεξέταση 

όλων των δεδοµένων του ασθενή από τους παραπάνω ειδικούς. Ιδιαίτερα αυτό είναι αναγκαίο όταν 

ιστολογικά υπάρχει µη ειδική διάµεση πνευµονία (ΝSIP), διάχυτη κυψελιδική βλάβη  (DΑD, και λεµφοείδής 

διάµεση πνευµονία (LIP). 



Πα παράδειγµα, ο παθολογοανατόµος είναι σε µειονεκτική θέση όταν πρέπει να ερµηνεύσει µία βιοψία 

χωρίς να µπορεί να αξιολογήσει το κλινικό ιστορικό, τα ακτινολογικά ευρήµατα, την επαγγελµατική έκθεση, την 

καπνιστική συνήθεια ή άλλες συνυπάρχουσες νόσους. Επίσης όταν ο παθολογοανατόµος αναγνωρίσει 

ως ιστολογικό πρότυπο ΝSIP, ο κλινικός πρέπει να ξαναελέγξει προσεκτικά το ιστορικό και τα 

κλινικοεργαστηριακά δεδοµένα του ασθενούς (έκθεση σε αντιγόνο, για πιθανή πνευµονία από υπερευαισθησία, 

έκθεση σε ή τοξικές ουσίες, λήψη φαρµάκων), κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα για πιθανή 

κολλαγόνωση (διάγραµµα 4). 

Κλινική εκτίµηση 
Η προσέγγιση του ασθενούς µε διάχυτη παρεγχυµατική πνευµονοπάθεια αρχίζει µε ένα προσεκτικό 

ιστορικό και ακολουθούν η φυσική εξέταση, η ακτινογραφία θώρακος, και ο λειτουργικός έλεγχος. Το κλινικό 

ιστορικό πρέπει να περιλαµβάνει τη φύση και την εξέλιξη των πρώτων συµπτωµάτων (συνήθως δύσπνοια, 

βήχας), και ιδιαίτερα την παρουσία άλλων παθήσεων, όπως κολλαγονώσεις ή ανοσοανεπάρκεια. 

Πρέπει επίσης να αξιολογούνται η περιβαλλοντολογική έκθεση (κάπνισµα, χρήση φαρµάκων), καθώς και 

η επαγγελµατική έκθεση. Ιστορικό προηγούµενης κακοήθειας ή θεραπεία για νεοπλασία ή οικογενειακό 

ιστορικό πνευµονικής νόσου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 

Η παρουσία πληκτροδακτυλίας και µη µουσικών λεπτών τελοεισπνευσπκών ρόγχων 

(τρίζοντες, crackles) στη φυσική εξέταση είναι χρήσιµα κλινικά δεδοµένα, αν και η συχνότητα τους ποικίλει στις 

διάφορες Ι∆Π. Το οίδηµα των αρθρώσεων και το τεντωµένο (tight) δέρµα µπορεί να οδηγούν σε 

κολλαγόνωση. Μετά από το κλινικό ιστορικό, την ακτινογραφία και πς λειτουργικές πνευµονικές δοκιµασίες, ο 

κλινικός πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει εάν ο ασθενής έχει ∆ΠΠ, και ποία µορφή Ι∆Π είναι πιο πιθανή 

(διάγραµµα 2). Εάν η απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι καταφατική, η υπολογιστική 

τοµογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας HRCT) συνήθως ενδείκνυται ως το επόµενο βήµα. 

Ακτινολογική εκτίµηση 
Η HRCT αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για την αξιολόγηση και τη διαγνωστική προσέγγιση των 

ασθενών µε Ι∆Π (διάγραµµα 3, πίνακας 3). Η ΗRCT ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς, αλλά ιδιαίτερη 

προσοχή απαιτείται στην τεχνική που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται η µεγίστη διαγνωστική της αξία. 

Πρέπει να γίνεται µε βάση τις καθιερωµένες οδηγίες, καθώς και να εκτιµάται από ακτινολόγο µε εµπειρία στην 



αξιολόγηση των ∆∆Π. Ο κύριος ρόλος της ΗRCT είναι στο να διαχωρίζει τις τυπικές ΙΡF / UIP περιπτώσεις 

από εκείνες που είναι λιγότερο ειδικές και σχετίζονται µε τις υπόλοιπες Ι∆Π. Η παρουσία τυπικών κλινικών και 

HRCT χαρακτηριστικών UIP όταν ερµηνεύεται από έµπειρους κλινικούς και ακτινολόγους είναι αρκετή για 

ορθή διάγνωση καθώς και για την αποφυγή της χειρουργικής βιοψίας σε ποσοστό >50% υποψίας 

ΙΡF / UIP. 

Ο ρόλος της χειρουργικής βιοψίας 

Η χειρουργική βιοψία του πνεύµονος ενδείκνυται, απουσία αντενδείξεων, σε ασθενείς µε υπόνοια Ι∆Π 

και µη κλασσική κλινική και ΗRCT εικόνα για ΙΠΙ/ UIP (διάγραµµα 3, πίνακας 4). Η \/ΑΤS  ( video –assisted 

thoracoscopic surgery) είναι προτιµητέα και παρέχει ικανό και κατάλληλο δείγµα ιστού όταν βιοψίες λαµβάνο-

νται από περισσότερους από ένα λοβό του πνεύµονος. Η δίαβρογχίκή βιοψία πνεύµονα έχει περιορισµένη 

θέση στη διάγνωση των Ι∆Π. Η µοναδική της χρησιµότητα, και πάντα στα χέρια του εµπείρου κλινικού και µε 

τη χρήση ειδικών ιστολογικών µεθόδων, είναι ο αποκλεισµός άλλων διαγνώσεων όπως: κακοήθεια, λοίµωξη, 

σαρκοείδωση, πνευµονίπδα από υπερευαισθησία, ηωσινοφιλική  πνευµονία και ιστιοκυττάρωση Χ. 



Μη ταξινοµούµενη διάµεση πνευµονία (unclassifiable interstitial pneumonia) 

 Υπάρχει µια µικρή οµάδα ασθενών που παρά τον εκτεταµένο κλινικό , ακτινολογικό ή/και 

παθολογοανατοµικό έλεγχο παραµένει εκτός της τρέχουσας ταξινόµησης. Παραδείγµατα λόγων ή 

καταστάσεων που οδηγούν µια περίπτωση στο να χαρακτηριστεί ως µη ταξινοµούµενη διάµεση πνευµονία 

είναι τα ακόλουθα : 

1. Eλλιπείς κλινικές πληροφορίες 

2.  Ελλιπή ακτινολογικά δεδοµένα 

3. Μία ανεπαρκής ή µη διαγνωστική βιοψία (π.χ, µικρή ή κακή δειγµατοληψία) 

4. Η ύπαρξη µίας σηµαντικής διαφωνίας µεταξύ κλινικών, ακτινολογικών, και 

παθολογοανατοµίκών ευρηµάτων. 

5. Η διαφωνία µεταξύ των ιστολογικών ευρηµάτων σε διαφορετικούς λοβούς που δεν λύεται 

µετά από συνεκτίµηση των κλινικών και ακτινολογικών ευρηµάτων.Τελικά, ο σκοπός της εννοίας 

της µη ταξινοµούµενης πνευµονίας δεν είναι να δηµιουργήσει άλλη µία οντότητα, αλλά να δώσει 

έµφαση στο γεγονός ότι µπορεί να απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για τη σωστή ταξινόµηση 

ή / και διάγνωση. 

 

 



Η σηµασία του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος (BALF) 

Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα δεν απαιτείται πάντα για τον προσδιορισµό/ διερεύνηση των !∆Π. 

Εντούτοις, συνήθως χρησιµοποιείται στη διαγνωστική προσέγγιση των ∆ΠΠ για τον αποκλεισµό 

κακοήθειας ή λοίµωξης. Τα αποτελέσµατα του ΒΑLF µπορούν να βοηθήσουν στην απόφαση για τη 

διενέργεια ή µη χειρουργικής βιοψίας ή να ξεχωρίσει µεταξύ τους διάφορες µορφές ί∆Π. 

Ενώ δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο στην προσέγγιση των Ι∆Π, ένα "τυπικό’’ BALF µπορεί να 

ισχυροποιήσει µια κλινική διάγνωση ή να βοηθήσει σε δύσκολες περιπτώσεις.  

Το ΒΑLF µπορεί να είναι διαγνωστικό για την κυψελιδική πρωτεΐνωση ή την ισποκυττάρωση. Η 

παρουσία µακροφάγων που είναι κατάφορτα µε αιµοσίδηρίνη υποδεικνύουν κυψελιδική αιµορραγία. 



Κυρία σηµεία της θέσεως οµοφωνίας: 

1. Αποτελούν σπάνιες οντότητες και λίγοι κλινικοί έχουν την απαραίτητη εµπειρία για τη διάγνωση και το χειρισµό 

τους. 

2. Η νέα ιστολογική ταξινόµηση των !∆Π, περιλαµβάνει 7 ιστολογικά πρότυπα (πίνακας !). Οι 

προηγούµενες ταξινοµήσεις φαίνονται επίσης στον πίνακα II. Περιλαµβάνει τις παρακάτω 

κλ:νίκοπαθολογοανατοµίκές οντότητες µε σειρά συχνότητας: ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση (ΙΠΙ, ΙΡΡ), µη 

ειδική διάµεση πνευµονία (ΝSIP), κρυπτογενής οργανοποιός πνευµονία (CΟΡ), οξεία διάµεση 

πνευµονία (ΑΙΡ), αναπνευστική βρογχιολί τιδα  σχετιζόµενη µε διάµεση πνευµονοπάθεια (RB-ILD), 

αποφολίδωπκή διάµεση πνευµονία (DΙΡ), και λεµφοειδής διάµεση πνευµονία (LIP). 

3. Πεδίο αβεβαιότητας παραµένει η ΝSIP και χρειάζεται περαιτέρω ορισµό. Η χρησιµοποίηση του 

όρου ΝSΙΡ θεωρείται ως προσωρινή διάγνωση (provisional diagnosis), µέχρι να υπάρξει επιπλέον 

αποσαφήνιση. 

4. Η επίτευξη ορθής διάγνωσης αποτελεί µία δυναµική διαδικασία. Η διάγνωση αναθεωρείται σύµφωνα 

µε τα νεώτερα δεδοµένα (ιστορικό, εργαστηριακά, Βιοψία, νεώτερες επιστηµονικές γνώσεις). Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να ξαναεκτιµηθεί ο ασθενής για εύρεση ειδικής αιτιολογίας, όταν ιστολογικά ύπαρχει  NSIP, DAD και 

LIP. 

5. Η νέα ταξινόµηση ορίζει µία οµάδα ιστολογικών προτύπων που παρέχουν τη βάση για την τελική 

κλινικο-ακτινολογο-παθολογοανατοµική διάγνωση. 

6. Η χειρουργική βιοψία του πνεύµονας ενδείκνυται, απουσία αντενδείξεων, σε ασθενείς µε υπόνοια Ι∆Π 

και µη κλασσική κλινική εικόνα και τυπική υπολογιστική τοµογραφία υψηλής ευκρίνειας (ΗRCT) για IΠΙ / 

UIP. Η ύπαρξη λιγότερο επεµβατικών χειρουργικών τεχνικών, όπως η θωρακοσκοπική Βιοψία 

(\/ΑΤS), διευκολύνει τον κλινικό να συστήσει χειρουργική βιοψία στον ασθενή µε υποψία Ι∆Π. Βιοψίες 

πρέπει να λαµβάνονται από περισσότερους από ένα λοβό του πνεύµονος. 

7. Ο όρος πρότυπο (pattern) πρέπει να συνοδεύεi την παθολογοανατοµική  περιγραφή, για να 

διαχωρίζεται από την κλινικό-ακπνολογο-παθολογοανατοµική  διάγνωση (πχ, ΝSIP, DIP, LIP). 



8.  Η HRCT  ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς αλλά υπάρχει ένα µικρό ποσοστό ασθενών που η ειδική 

διάγνωση είναι  ισχυρά προτεινόµενη από την κλασσική ακτινογραφία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην 

τεχνική ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη διαγνωστική αξία της µεθόδου. Πρέπει να ακολουθούνται οι καθιερω-

µένες οδηγίες και η εξέταση να εκτιµάται από έµπειρο και εξειδικευµένο ακτινολόγο. 

9.  Ο κύριος ρόλος της ΗRCT είναι στο να διαχωρίζει πς τυπικές !ΡF / UIP περιπτώσεις από εκείνες που είναι 

λιγότερο ειδικές και σχετίζονται µε τις υπόλοιπες Ι∆Π. 

10. Η διαβρογχική βιοψία δεν είναι χρήσιµη για τη διάγνωση των περισσοτέρων !∆Π, µε εξαίρεση την 

DAD / ΑΙΡ και ενίοτε την οργανοποιό πνευµονία (ΟΡ/ CΟΡ). Ο κύριος ρόλος της είναι ο 

αποκλεισµός άλλων παθήσεων όπως η σαρκοείδωση και κάποιες λοιµώξεις. Το 

βρογχοκυψελιδικό  έκπλυµα (ΒΑL) δεν είναι πάντα απαραίτητο στην εκτίµηση των Ι∆Π. 

11. Η τελική διάγνωση πρέπει να τίθεται µόνο όταν ο πνευµονολόγος, ο ακτινολόγος, και ο παθολογοανατόµος 

έχουν εξετάσει όλα τα δεδοµένα του ασθενούς. 

12. ΟΙ κλινικές δοκιµές που σχεδιάζονται πρέπει να ακολουθούν την παρούσα ταξινόµηση για την ακριβή 

επιλογή των ασθενών και των σχετικών δηµοσιεύσεων. 
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2. Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ: ∆ιεθνείς θέσεις οµοφωνίας 

Οξείες και χρόνιες παθήσεις των πνευµόνων, που συνοδεύονται από άλλοτε άλλου βαθµού φλεγµονή 

και ίνωση του διαµέσου πνευµονικού ιστού, φέρονται µε τον τίτλο διάµεσες πνευµονοπάθειες (Ιnterstitial lung 

diseases, ILD s)  ή διάχυτες παρεγχυµατικές παθήσεις των πνευµόνων. Η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση (ΙΠΙ), ή 

κρυπτογενής ινωδοποιός κυψελιδίπδα, ανήκει στην κατηγορία των ιδιοπαθών διαµέσων πνευµονοπαθειών, 

όµως αποτελεί µία εντελώς ξεχωριστή κλινική οντότητα. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

µέχρι σήµερα σε ότι αφορά στην παθογένεια της ίνωσης, τόσο η διάγνωση όσο και η αντιµετώπιση των 

ασθενών µε ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντική πρόκληση για τον κλινικό 

ιατρό. 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ως ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση (!ΠΙ) ορίζεται ένας ιδιαίτερος τύπος χρονίας ινωδοποιού διάµεσης 

πνευµονίπδας, η οποία εντοπίζεται αποκλειστικά στον πνεύµονα και αντιστοιχεί στο ιστολογικό πρότυπο της 

συνήθους διάµεσης πνευµονίας ( Usual Interstitial Pneumonia, UIP). Ο ιστολογικός τύπος προκύπτει από τη χει-

ρουργική βιοψία πνεύµονα, θωρακοσκοπική  ή ανοικτή. Η αιτιολογία της νόσου παραµένει άγνωστη. Η 

οριστική διάγνωση της ΙΠΙ, όταν συνυπάρχει χειρουργική βιοψία που ανπστοιχεί στο ιστολογικό πρότυπο της 

UIP  απαιτεί και τα ακόλουθα: 

1. Αποκλεισµό κάθε γνωστής αιτίας διαµέσου πνευµονικής νόσου, όπως φάρµακα, 

περιβαλλοντολογική έκθεση ή αυτοάνοσο ρευµατολογικό νόσηµα. 2. Συνύπαρξη παθολογικών 

λειτουργικών δοκιµασιών και συγκεκριµένα παρουσία περιοριστικού συνδρόµου ( µειωµένη VC και 

αυξηµένη σχέση FEV 1/FVC) και διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων (αύξηση της P (A-a) O2 

ή µείωση της DLCO κατά την ηρεµία ή την άσκηση). 3. Τυπικά ευρήµατα στην απλή 

ακτινογραφία θώρακα και την αξονική τοµογραφία θώρακα υψηλής ευκρίνειας. 

 

 



 

Στα αρχικά σταδία της νόσου τόσο οι πνευµονικές λειτουργικές δοκιµασίες όσο και τα απεικονιστικά 

ευρήµατα µπορεί να είναι στα φυσιολογικά όρια ή να έχουν επηρεαστεί ελάχιστα. Επίσης ασθενείς 

καπνιστές, που πάσχουν συγχρόνως από χρονία αποφρακτική πνευµονοπάθεια, δεν 

παρουσιάζουν την τυπική λειτουργική και ακτινολογική εικόνα που αναµένεται ως εκδήλωση της ΙΠΙ. 

Όταν δεν υπάρχει βιοψία πνεύµονα η διάγνωση της ΙΠΙ είναι αβέβαιη. Όµως σε ασθενείς µε 

ανοσοεπάρκεια, όταν συνυπάρχουν όλα τα παρακάτω µείζονα κριτήρια και τρία από τα ελάσσονα, 

µπορούµε µε σχετική ασφάλεια να θεωρήσουµε τη διάγνωση της νόσου σωστή. 

Μείζονα κριτήρια 

* Αποκλεισµό κάθε γνωστής αιτίας διαµέσου πνευµονικής νόσου, όπως φάρµακα, 

περιβαλλοντολογική έκθεση και αυτοάνοσο ρευµατολογικό νόσηµα. 

* Παθολογικές λειτουργικές δοκιµασίες και συγκεκριµένα παρουσία περιοριστικού συνδρόµου µε 

διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων (αύξηση της Ρ (Α-a) O2 ή µείωση της DLCO  κατά την 

ηρεµία ή την άσκηση). 

* ∆ικτυοοζώδες πρότυπο µε κατανοµή κυρίως στις βάσεις στην αξονική τοµογραφία θώρακα 

υψηλής ευκρίνειας. 

* Ευρήµατα από την διαβρογχική  βιοψία πνεύµονα ή την βρογχοκυψελιδική έκπλυση που 

δεν είναι συµβατά µε άλλη πιθανή διάγνωση. 

Ελάσσονα κριτήρια 

* Ηλικία > 50 ετών. 

* Ύπουλη έναρξη δύσπνοιας προσπάθειας που δεν µπορεί να αποδοθεί σε άλλη α  ιτ ί α.  

  ∆ιάρκεια νόσου > 3 µηνών. 

* Τελοείσπνευσπκοί τρίζοντες στις Βάσεις (τύπου " Velcro ‘’ ) 

 



ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓ ΙΑ  

Επίπτωση και συχνότητα 

Η ακριβής  επίπτωση και συχνότητα της ΙΠΙ δεν είναι γνωστή. Σύµφωνα µε πρόσφατες 

εκτιµήσεις η συχνότητα της νόσου ποικίλει από 3 έως 6 περιπτώσεις ανά 100.000 γενικού 

πληθυσµού, ενώ σε µια άλλη πιο πρόσφατη µελέτη αναφέρονται 20,2 περιπτώσεις ανδρών ανά 

100.000 και 13,2 περιπτώσεις γυναικών. Η επίπτωση της νόσου είναι αρκετά περιορισµένη (10.7 

και 7.4 περιπτώσεις ανά100.000 το χρόνο για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα). 

Φύλο και ηλικία 

Οι άντρες προσβάλλονται από ΙΠΙ συχνότερα από τις γυναίκες. Οι ασθενείς µε τη νόσο είναι συνήθως 

µέσης ηλικίας (40-70 ετών, µε µέση ηλικία 66 ετών κατά τη διάγνωση), ενώ τα δύο τρίτα των ασθενών είναι 

περισσότερο από 60 ετών όταν γίνεται η διάγνωση. 

Γεωγραφική κατανοµή κι εθνικότητα 

Η ΙΠΙ δεν έχει συγκεκριµένη γεωγραφική κατανοµή και προτίµηση ανά εθνικότητα και φυλή. Εντούτοις, η 

θνητότητα φαίνεται να είναι µεγαλύτερη στη λευκή φυλή, µε διαφορετική όµως γεωγραφική κατανοµή σε 

ότι αφορά την ηλικία που εµφανίζεται, γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται µε τη διαφορετική έκθεση σε 

επαγγελµατικούς ή περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. 

Προσδόκιµο επιβίωσης 

Οι θάνατοι από ΙΠΙ αυξάνονται σηµαντικά µε την ηλικία. Μία συνολική εκτίµηση από πρόσφατες µελέτες, 

αναφέρει ότι ο µέσος όρος επιβίωσης από τη στιγµή της διάγνωσης ποικίλλει από 3,2 έως 5 έτη. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Έχουν ενοχοποιηθεί το κάπνισµα, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, η χρόνια εισρόφηση 

γαστροϊσοφαγικού περιεχοµένου, περιβαλλοντολογικοί (έκθεση σε σκόνες από µέταλλα και ξύλο), καθώς 

και λοιµώδεις παράγοντες (ιοί, όπως CMV Epstein Barr, HIV, µυκόπλασµα, legionella) χωρίς όµως να 



έχει διευκρινιστεί κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί µπορεί να εµπλέκονται στην παθογένεση της νόσου. Επίσης ο 

κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου µπορεί να σχετίζεται µε κληρονοµικούς παράγοντες αν και δεν έχουν 

ταυτοποίηθεί ειδικοί γενετικοί δείκτες που να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Όµως η περιγραφή 

περιπτώσεων ΙΠΙ σε µέλη της ίδιας οικογενείας υποδηλώνει πιθανόν τη συµµετοχή κάποιου γενετικού 

παράγοντα στην παθογένεση της νόσου και έχει καθιερώσει τον όρο οικογενής ΙΠΙ που ορίζεται ως η 

παρουσία νόσου ιστολογικά αποδεδειγµένης σε τουλάχιστον 2 µέλη της ίδιας βιολογικά οικογενείας (γονείς, παίδια 

αδέλφια). Η οικογενής ΙΠΙ κληρονοµείται πιθανόν µε αυτοσωµαπκό κληρονοµικό χαρακτήρα µε ποικίλη  

διεισδυτικότητα, ενώ η προσβολή ανδρών και γυναικών παραµένει και δεν φαίνεται να διαφέρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Ι∆ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 

Ο διαχωρισµός της ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης (ΙΠΙ/UIP) από τις άλλες υποκατηγορίες των 

ιδιοπαθών διαµέσων πνευµονιών (Ι∆Π) είχε τεράστιες συνέπειες στην κατανόηση της παθογένειας της !ΠΙ 

(1, 2). Το "δόγµα Crystal" µε το οποίο µεγαλώσαµε την δεκαετία του '80 έλεγε ότι η UIP είναι το κοινό 

µονοπάτι στο οποίο καταλήγουν όλες οι ιδιοπαθείς διάµεσες πνευµονίες (3-5). Και ότι όλα ξεκίναγαν από µία 

αδιευκρίνιστη προσβολή που βηµατοδοτούσε ένα κύκλο χρόνιας φλεγµονής των κυψελίδων που 

κατέληγε σε ίνωση (5-8) (Είκ. 1). 

Καθοριστική συνέπεια της θεωρίας αυτής ήταν η άποψη ότι αν αυτός ο φλεγµονώδης καταρράκτης 

διεκόνταν πριν προξενήσει µη αναστρέψιµη 6λά6η θα αποφεύγαµε την ίνωση. Η θεωρία αυτή εξηγεί 

και τον αρχικό ενθουσιασµό για θεραπεία µε κορτικοειδή και ανοσοκατασταλτικά. Η απογοήτευση µας 

όµως από την θεραπεία αυτή ήταν µία από τις αιτίες να αναζητήσουµε νέες θεωρίες (5).  

Κατ' αρχήν φάνηκε καθαρά ότι η φλεγµονή δεν είναι κυρίαρχο ιστολογικό εύρηµα στην ΙΠΙ/UIP 

(4). Η θεωρία της "φλεγµονής-ίνωσης" υποστηρίχθηκε αρχικά όταν νοµίζαµε ότι η αποφολίδωπκή 

διάµεση πνευµονία (DIΡ) ήταν το αρχικό στάδιο της IΠΙ (9, 10) . Σήµερα γνωρίζουµε ότι η DΙΡ είναι απλώς 

µία µη ειδική αντίδραση στον καπνό του τσιγάρου (11). Επειδή οι περισσότεροι ασθενείς µε ΙΠI είναι καπνι-

στές, η χαρακτηριστική άθροιση µακροφάγων στις κυψελίδες που παρατηρείται στην DIΡ είναι        

αναµενόµενη. Εξ' άλλου η DIΡ έχει πλέον διαχωριστεί από την ΙΠΙ/UIΡ ιστολογικά και δεν θεωρείται 

προάγγελος αυτής (2, 11). 

Το πιο σπουδαίο είναι όµως ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις που να υποστηρίζουν ότι η φλεγµονή είναι πιο 

έντονη στα αρχικά σταδία της ΙΠI. Αντίθετα, ιδιοπαθείς πνευµονίες µε έντονη φλεγµονή, όπως η πνευµονίπς 

υπερευαισθησίας, δεν καταλήγουν συχνά σε ίνωση (4). 



Το δεύτερο στοιχείο που αποδυναµώνει την θεωρία "φλεγµονή - ίνωση" ήταν ότι επετευχθεί πειραµατικά ο 

διαχωρισµός της φλεγµονής από την ίνωση. ∆ηλαδή σε πειραµατόζωα προκλήθηκε έντονη φλεγµονή 

(κυψελιδίτις) χωρίς ίνωση και το αντίθετο (4, 12). Πιο συγκεκριµένα, σε πρόσφατη εργασία, Τh1 

λεµφοκύτταρα προκάλεσαν σε ποντίκια κυψελιδίτίδα που δεν κατέληξε σε ίνωση (13). 

Η µεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε από την χρήση κορτικοειδών και ανοσοκατα-σταλπκών 

φαρµάκων (4, 14). Μολονότι ο συνδυασµός αυτός συνιστάται ακόµη και

 



σήµερα από κορυφαίους επιστηµονικούς φορείς (1) όλες οι σύγχρονες ανασκοπήσεις τον 

απορρίπτουν και συνιστούν δοκιµές µε ειδικά "αντί-ινωπκά" φάρµακα (3-5). 

Όλες αυτές οι αναθεωρήσεις όµως, δεν θα είχαν επιφέρει την ολική ανατροπή της θεωρίας "φλεγµονή-

ίνωση", αν κάποιος δεν παρατηρούσε ότι το σήµα κατατεθέν, το κύριο σηµείο συνεχιζόµενης βλάβης και 

αποκατάστασης (injury and repair) στην ΙΠI/UIΡ είναι περιοχές πολλαπλασιασµού ινοβλαστών, οι 

καλούµενες ινο-βλαστικές εστίες (fibroblastic foci) (3-5). 

Τα µικροσκοπικά αυτά συσσωρεύµατα ενεργώς πολλαπλασιαζόµενων ινοβλαστών και µυο-

ινοβλαστών αποτελούν τα κυρία σηµεία συνεχούς κυψελιδικής επιθηλιακής βλάβης και ενεργοποίησης 

µηχανισµών που οδηγούν σε ίνωση (1, 15, 16). Σπς ινοβλασπκές εστίες παρατηρείται έντονος 

πολλαπλασιασµός µεσεγχυµαπκών κυττάρων (ινοβλαστών, µυο-ινοβλαστών) και εναπόθεση 

άφθονης εξωκυτταρίου ουσίας (15). Στην περιοχή εκφράζονται µεσολαβητές επούλωσης (transforming 

growth factor β1, κ.α.) (17, 18) , η οποία όµως διαφέρει από το φυσιολογικό πρότυπο κατά το ότι (στη UIΡ) 

παρατηρείται ανεπαρκής ποιοτικά και ποσοτικά αποκατάσταση του επιθηλίου και εκτροπή της αντίδρασης 

των ινοβλαστών από το φυσιολογικό πρότυπο (4). 

Τα ευρήµατα αυτά έδωσαν σιγά-σιγά το σχήµα της νέας υπόθεσης για την παθογένεια της IΠI 

(Εικόνα 2). Με την νέα αυτή υπόθεση απορρίπτεται η θεωρία ότι η ίνωση ξεκινάει σαν µια ύπουλη 

φλεγµονή που σιγά-σιγά, αλλά αναπότρεπτα οδηγεί σε χρόνια βλάΒη στον πνεύµονα και τελικά σε  

ίνωση.



Αντίθετα, η νέα υπόθεση προτείνει (Εικόνα 2) ότι η ΙΠΙ οφείλεται σε επαναλαµβανόµενα ερεθίσµατα, (επεισόδια) 

οξείας πνευµονικής προσβολής (sequential acute lung injury). Η απάντηση του πνεύµονα σ' αυτά τα ερεθίσµατα 

(επεισόδια) οδηγεί σε ίνωση. Οδηγεί σε ίνωση γιατί η επούλωση που ακολουθεί ως απάντηση επιτρέπεται 

από το φυσιολογικό: aberrant (abnormal)wound  healing = ανώµαλη επούλωση. 

∆ιάφοροι παράγοντες τροποποιούν την "ινωτική απάντηση", όπως το γενετικό υπόστρωµα του 

ασθενούς, η ισορροπία Τh1/Τh2 λεµφοκυττάρων και τέλος παράγοντες από το περιβάλλον όπως 

κάπνισµα, ιογενείς λοιµώξεις, κ.α (5). 

Η ανώµαλη αυτή επούλωση χαρακτηρίζεται από:  

α. ∆ιαταραχή στην αποκατάσταση του επιθηλίου 

β. Εµπλοκή επιθηλιακών κυττάρων στην παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού  

γ. Ινοβλασπκές εστίες: εστίες συνεχιζόµενης βλάβης και αποκατάστασης  

δ. Ο ρόλος των ινοβλαστών στην αποτυχία αποκατάστασης του επιθηλίου  

ε. Καταστροφή βασικής µεµβράνης  

στ. Εναπόθεση εξωκυτταρίου ουσίας και remodeling. 

α) ∆ιαταραχή στην αποκατάσταση του επιθηλίου 

Φυσιολογικά η βλάΒη των κυψελιδικών κυττάρων τύπου Ι (κκI) ενεργοποιεί κυψελιδικά κύτταρα 

τύπου II (κκII) τα οποία πολλαπλασιάζονται και µεταναστεύουν στην βλάΒη όπου µετατρέπονται σε κκI. Έτσι 

η βλάβη αποκαθίσταται πλήρως. Η θαυµαστή αυτή διαδικασία αποκατάστασης της ακεραιότητας του 

κυψελιδικού επιθηλίου διαταράσσεται στην ΙΠΙ. Είναι αργή και ανεπαρκής διότι διαταράσσεται η ικανότητα 

των κκΙΙ να µεταµορφωθούν σε κκI και να τα αντικαταστήσουν στην κυψελιδική µεµβράνη. Έτσι, αντί για 

λεπτά, κοµψά κκ! οι κυψελίδες καλύπτονται µε χοντροκοµµένα, κυβοειδή κκΙΙ που παράγουν ελαττωµατικό 

surfactant (19, 20). 

β) Εµπλοκή επιθηλιακών κυττάρων στην παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού 

Υπό κανονικές συνθήκες, όταν έχουµε ισπκή βλάΒη έχουµε και βλάΒη αγγείων και έτσι, εξαγγείωση 

παραγόντων αίµατος στην περιοχή της βλάβης. Οι παράγοντες αυτοί, (παράγοντες πήξης), χρειάζονται για να 



γίνει αιµόσταση και να δοθεί χρόνος για επούλωση. Κατά την επούλωση, φυσιολογικά, έχουµε ενεργό το 

σύστηµα ινωδόλυσης που ανοίγει τον δρόµο για µετανάστευση κυττάρων τα οποία θα 

αποκαταστήσουν τους ιστούς στο φυσιολογικό (21). Κατά την φυσιολογική επούλωση τα επιθηλιακά 

κύτταρα έχουν την υποχρέωση αλλά και την ιικανότητα να διαλύουν το φράγµα της ινικής και να 

µεταναστεύουν σε ολόκληρη την περιοχή της βλάβης (21). Στην ΙΠ! έχουµε όµως αυξηµένη έκφραση 

παραγόντων που ευνοούν την παραγωγή του πήγµατος/φράγµατος ινικής µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται εξαιρεπκά η διάλυση του από τα επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία έτσι δεν µπορούν 

εύκολα να µετακινηθούν και να φτάσουν στην περιοχή της βλάβης (22). Έτσι, δυσχεραίνεται η διαδικασία 

επούλωσης. 

Επιπλέον, στην !ΠΙ τα επιθηλιακά κύτταρα (κυψελιδικά κύτταρα) εκφράζουν διάφορες κυτταροκίνες και 

αυξητικούς παράγοντες που προάγουν την µετανάστευση ινοβλαστών στην περιοχή της βλάβης και την 

αυξηµένη παραγωγή και εναπόθεση εξωκυτταρίου ουσίας (23). Τα υπερπλασπκά, κυ6οειδή κκΙΙ στην 

!ΠΙ είναι η κύρια πηγή σύνθεσης του transforming  growth  factor β1  και του tumor  necrosis factor (TNF) (24). Αυτό 

έχει µεγάλη σηµασία διότι από διάφορες µελέτες φαίνεται (εικάζεται καλύτερα) ότι ίνωση συµβαίνει όπου 

υπάρχει παραγωγή ΤGF β1 (4). 

γ) Ινοβλαστικές εστίες: εστίες συνεχιζόµενης βλάβης και αποκατάστασης 

Φαίνεται λοιπόν ότι τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα και ιδιαίτερα τα κακό-σχηµα κκΙΙ µπορούν να 

ξεκινήσουν όλες τις διεργασίες που θα γεννήσουν όλους του παράγοντες που θα προκαλέσουν τις 

φαινοτυπικές αλλαγές των ινοβλαστών κατά την πορεία προς την ίνωση τελικού σταδίου. 

Είναι σαφές ότι η πλέον πρώιµη και ίσως µοναδική µορφολογική διαταραχή που σχετίζεται µε δηµιουργία 

ίνωσης είναι η παρουσία ινοβλαστικών εστιών στον παθολογικό πνεύµονα. Όσο πιο πυκνές οι εστίες, τόσο πιο 

έντονη η ίνωση (Είκ. 4) (1, 15, 16). Μέσα στις εστίες αυτές οι ινοβλάστες λειτουργούν κατά τρόπο 

"παραληρηµατικό". Η φυσιολογική διαδικασία επούλωσης περιλαµβάνει µία σειρά µεταβολών στον 

φαινότυπο των ινοβλαστών της περιοχής. Αρχικώς αποκτούν µεταναστευτικό φαινότυπο, στη συνεχεία 

πολλαπλασιαστικό και τελικά προ-ίνωπκό µε άφθονη παραγωγή και εναπόθεση εξωκυτταρίου ουσίας. Το 

παραλήρηµα συνίσταται στο ότι η διαδικασία επούλωσης στην UΙΡ ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Έτσι 



καταλήγει σε ίνωση καθώς επιπλέον δεν δουλεύει καλά και το σύστηµα αποδόµησης του επιπλέον 

εξωκυτταρίου υλικού που αφού δεν αποδοµειταί, δεν αποκοµίζεται και µαζεύεται στον πνεύµονα. Εξίσου 

σηµαντικό είναι το γεγονός όπ οι ινοβλάστες δεν πεθαίνουν ως οφείλουν µόλις τελειώσουν το έργο της 

αποκατάστασης, αλλά συνεχίζουν εσαεί. Γι’ αυτό τον "µη θάνατο" των ίνο6λαστών ευθύνονται προϊόντα 

παραγόµενα από επιθηλιακά κύτταρα. 

Είναι αυτή η υπερ6ολίκή και ανώµαλη αντίδραση γενετικά καθορισµένη; Πιθανόν κάποιος εκλυπκός 

παράγων ενεργοποιεί τα επιθηλιακά κύτταρα (κκΗ) που εκκρίνουν προ-ίνωπκά µόρια, τα οποία µε τη 

σειρά τους επιδρούν σε γενετικά ανώµαλους/ελαττωµατικούς ινοβλάστες ώστε να προκαλέσουν µία 

αέναη ίνωτική αντίδραση (4,  25).





δ) Ο ρόλος των ινοβλαστών στην αποτυχία αποκατάστασης του επιθηλίου 

Στην ΙΠΙ φαίνεται λοιπόν ότι τα επιθηλιακά κύτταρα (κκΙΙ) δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσουν σωστά τη 

βλάβη. Και δεν είναι µόνο αυτό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό στην ΙΠ! είναι η παρουσία περιοχών 

αποφολιδωµένων επιθηλιακών κυττάρων και δίπλα δίπλα κυστικών περιοχών και περιοχών 

υπερπλασπκών κκΙΙ. 

Φαίνεται ότι πίσω από την αποφολίδωση αυτή των επιθηλιακών κυττάρων υπάρχει ο µηχανισµός της 

απόπτωσης. Ινοβλάστες και µυο-ινοβλάστες ασθενών µε !Π! επάγουν κυτταρικό θάνατο κυψελιδικών 

κυττάρων ίn vitro (26). Επιπλέον µελέτες µε ηλεκτρονική µικροσκοπία έχουν δείξει πλήθος αποπτωπκών κκΙΙ 

in νίνο που εντοπίζονται γύρω από τις ινοβλασπκές εστίες (27). 

ε) Καταστροφή βασικής µεµβράνης 

Η βασική µεµβράνη είναι πολύ χρήσιµη. Γί αυτό η εκτεταµένη καταστροφή της, (άλλο χαρακτηριστικό 

της ΙΠ!), δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα και επάγει την παθογένεια της ίνωσης. Ινοβλάστες και µυο-

ινοβλάστες µπαινοβγαίνουν ανενόχλητοι µέσα από τις τρύπες που αφήνει η κατεστραµµένη και απογυ-

µνωµένη βασική µεµβράνη, ενώ δυσχεραίνεται η επισκευή µε σωστό τρόπο των κατεστραµµένων 

κκΙ. 

Οι υποκείµενοι παθογενετικοί µηχανισµοί αυτού του ξηλώµατος της βασικής µεµβράνης στην ΙΠΙ 

είναι άγνωστοι, αλλά φαίνεται ότι και εδώ οι ινοβλάστες έχουν παίξει τον ρόλο τους συνθέτοντας π.χ. 

διάφορες πρωτεϊνάσες (ζελατινάσες κ.α. µεταλλοπρωτεϊνάσες) που αποσυνθέτουν συστατικά της 

βασικής µεµβράνης όπως κολλαγόνο τύπου  IV(4, 28). 

στ) Εναπόθεση εξωκυτταρίου ουσίας και Remodeling 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει ένας αξιοθαύµαστος µηχανισµός ανάµεσα στην 

εξωκυττάρiο ουσία, διάφορες κυτταροκίνες και τα παρεγχυµατικά κύτταρα (ινοβλάστες, κ.α.) µε 

αποτέλεσµα αλληλοεπιδράσεις που συντελούν στην δηµιουργία του φυσιολογικού πνευµονικού ιστού µε 

ιδανική λειτουργία. 



Οι ινοβλάστες/µυο-ινοβλάστες είναι τα κεντρικά κύτταρα στην ισορροπία του θαυµαστού αυτού 

κόσµου. ∆ιαταραχές στην λειτουργία των κυττάρων αυτών προκαλούν αυξηµένη εναπόθεση 

εξωκυτταρίου ουσίας που είναι το σήµα κατατεθέν του παθολογικού remodeling στην ΙΠΙ (29, 30). 

Ας αρκεστούµε στο τελικό αποτέλεσµα των πολύπλοκων και όχι πάντοτε πλήρως ερµηνευµένων 

αυτών εξεργασιών. Το τελικό αποτέλεσµα είναι µία εκτεταµένη µορφολογική αποδιοργάνωση του 

πνευµονικού µικροπεριβάλλοντος µε µεταβολές (ποιοτικές και ποσοτικές, στον χώρο και τον χρόνο), των 

φυσιολογικών αλληλεπιδράσεων που συνεπάγονται ανελέητη και συνεχώς αυξανόµενη απώλεια 

κυψελικών µονάδων (4).  

Αυτή είναι η υπόθεση της "ανώµαλης επούλωσης" (abnormal wound healing) που τείνει να 

αντικαταστήσει το δόγµα "φλεγµονή-ίνωση". Η νέα αυτή υπόθεση είναι βεβαίως ακόµα υπό δοκιµή. Τι 

µας λέει; Μας λέει αυτό που χρόνια βλέπαµε αλλά το "δόγµα Crystal" µας εµπόδιζε να πιστέψουµε. Ότι η 

ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση δεν είναι µια φλεγµονώδης διαταραχή. Αντίθετα φαίνεται ότι είναι µία 

"επιθηλιο-ινοβλαστική" νόσος. Κατά συνέπεια πρέπει να ψάξουµε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα 

στοχεύουν και τα δύο αυτά κύτταρα (επιθηλιακά και ινοβλάστες) εγκαταλείποντας φάρµακα που 

θεραπεύουν την φλεγµονή που στην ΙΠΙ δεν υπάρχει. 
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4. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ι∆ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ 

ΙΝΩΣΗΣ 

Η διαφορική διάγνωση των ILD περιλαµβάνει µεγάλη και ετερογενή οµάδα οξέων και χρόνιων 

παθήσεων. Έχουν υπάρξει πολλές UαναθεωρήσειUς που περιγράφουν τη διαφορική διάγνωση των ILD 

και παρέχουν έναν διαγνωστικό αλγόριθµο χρήσιµο στην αξιολόγηση ενός ασθενή µε ILD (1) . Η 

διαγνωστική προσέγγιση για έναν ασθενή µε διάχυτη παρεγχυµατική βλάβη των πνευµόνων πρέπει να 

αρχίσει µε τη λήψη ενός λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού που πρέπει να περιλαµβάνει την εκτίµηση 

συµπτωµάτων ή σηµείων δηλωτικών µίας συστηµατικής νόσου, επαγγελµατικών και περιβαλλοντικών 

εκθέσεων, χρήσης φαρµάκων και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ενώ είναι ουσιαστικό να γίνει ακριβής διάγνωση ώστε να ακολουθηθούν οι κατάλληλες θεραπευτικές 

παρεµβάσεις, ο γιατρός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το κλειδί της διαγνωστικής προσέγγισης των ΙILD 

είναι η λεπτοµερής κλινική αξιολόγηση. Η ηλικία του ασθενή κατά την διάρκεια της εµφάνισης µπορεί 

να παρέχει χρήσιµες ενδείξεις για παράδειγµα, η IPF  είναι σχεδόν πάντα διαταραχή των ενηλίκων, 

εµφανιζόµενη χαρακτηριστικά στους ασθενείς άνω των 50 ετών η σαρκοείδωση εµφανίζεται συχνότερα 

στους νέους και µέσης ηλ:κίας ενήλικες, αν και µπορεί να εµφανισθεί και σε ηλικιωµένους η ιστιοκυττάρωση Χ 

χαρακτηριστικά εµφανίζεται στους νέους καπνιστές η αναπνευστική βρογχιολίτιδα - συνδεµένη µε διάµεση 

πνευµονοπάθεια (RB-ILD) εµφανίζεται κυρίως στους  βαρείς καπνιστές όλων των ηλικιών η 

λεµφαγγειολειοµάτωση  (LAM) εµφανίζεται κυρίως στις προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και είναι σπανία (2, 

3).



Η ΙΡF  εµφανίζεται συνήθως ύπουλα, µε βαθµιαία έναρξη µη παραγωγικού βήχα και δύσπνοιας. 

Η δύσπνοια είναι συνήθως το πιο προέχων και βλαπτικό σύµπτωµα. Είναι συνήθως προοδευτική και 

στους περισσότερους ασθενείς αναφέρεται να είναι παρούσα για > 6 µήνες πριν από την πρώτη 

εξέταση. Οι ασθενείς µπορεί επίσης να παραπονούνται για παροξυσµικό ξηρό βήχα που δεν 

αποκρίνεται σε αντιβηχικά. 

Στη φυσική εξέταση, κατά την ακρόαση εµφανίζονται παθολογικοί ήχοι σε ποσοστό > 80% των 

ασθενών. Αυτοί είναι χαρακτηριστικά "ξηροί" τελο-εισπνευσπκοί και " velcro’’ στην ποιότητα, κυρίως στις 

βάσεις των πνευµόνων. Με την πρόοδο της ασθενείας, οι ρόγχοι επεκτείνονται προς τις ανώτερες 

ζώνες. Πληκτροδακτυλία σηµειώνεται σε 25-50% των ασθενών (4, 7) .  Κυάνωση, πνευµονική 

καρδία, έντονος δεύτερος πνευµονικός τόνος, ∆Ε καρδιακή ώση, και περιφερικά οιδήµατα µπορούν 

να παρατηρηθούν στα τελικά σταδία της νόσου (4 – 8). 

Η εξωπνευµονίκή συµµετοχή δεν είναι συχνή, αλλά απώλεια βάρους, αδυναµία και καταβολή 

µπορεί να εµφανισθούν. Ο πυρετός είναι σπάνιος, και η παρουσία του οδηγεί σε διερεύνηση προς την 

κατεύθυνση και άλλων παθήσεων. Τα συµπτώµατα ή τα σηµεία δηλωτικά νοσήµατος συνδετικού 

ιστού (αρθραλγία ή αρθρίτιδα, οστεο-µυϊκό άλγος, αδυναµία, κόπωση, πυρετός, φωτοευαίσθησία, 

φαινόµενο Raynaud, πλευρίτιδα, ξηροφθαλµία, ξηροστοµία) πρέπει να εκτιµηθούν προσεκτικά. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας ενός ασθενή ύποπτου για IPF δεν είναι συχνά χρήσιµες 

εκτός από τον αποκλεισµό άλλων αίτιων διάχυτης παρεγχυµατικής πνευµονοπάθειας. Η 

πολυκυτταραιµία είναι σπάνια παρά τη συχνή παρουσία χρόνιας υποξαιµίας. Υψηλή ΤΚΕ και 

υπεργαµµασφαιριναιµία µπορεί να βρεθούν αλλά είναι µη-διαγνωστικές. Αυξηµένη γαλακτική 

διυδρογενάσης (LDH) µπορεί να σηµειωθεί αλλά είναι εύρηµα µη-ειδικό και κοινό σε πνευµονικές 

παθήσεις (π.χ., κυψελιδική πρωτε'ί'νωση, ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση). Αύξηση των επιπέδων του 

µετατρεπτίκού ενζύµου της αγγειοτενσίνης (ΑCE), ή παρουσία αντισωµάτων σε οργανικά 

αντιγόνα ή αντι- πολυµορφοπυρηνίκά κυτταροπλασµαπκά αντισώµατα, αν και µη-διαγνωστικά, 

µπορεί να είναι χρήσιµα για εναλλακτικές διαγνώσεις. 



Θετικά κυκλοφορούντα αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ) ή ρευµατοειδής παράγοντας (RF) 

εµφανίζονται σε 10-20% των ασθενών µε IPF αλλά σπανία οι τίτλοι είναι υψηλοί. Η παρουσία 

υψηλών τίτλων (> 1:160) θα πρέπει να µας κάνει να σκεφτούµε αυτοάνοσο ρευµατικό νόσηµα (12) . 

Σπάνια, ένας ασθενής µπορεί να εµφανισθεί µε τα κλινικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ΙΡF και να 

αναπτύξει αργότερα αυτοάνοσο ρευµατικό νόσηµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο όρος ΙΡF δεν διατηρείται 

δεδοµένου ότι η ασθένεια είναι δευτεροπαθής στην υποκείµενη (προηγούµενα µη-διαγνωσµένη) νόσο 

του συνδετικού ιστού (π.χ., ρευµατοειδής πνεύµονας). Αυτές οι εξετάσεις δεν συσχετίζονται µε την έκταση ή 

την εξέλιξη της πνευµονικής ίνωσης, και δεν προβλέπουν τη θεραπευτική ανταπόκριση (8) .Το 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα είναι συνήθως φυσιολογικό αν δεν υπάρχει πνευµονική υπέρταση ή ταυτόχρονη 

καρδιακή νόσος. 



ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 

Ουσιαστικά όλοι οι ασθενείς µε ΙPF έχουν παθολογική ακτινογραφία θώρακος κατά την εµφάνιση 

του ασθενούς στο γιατρό (4).  Εκ των υστέρων οι δικτυωτές διηθήσεις στις βάσεις είναι συχνά ορατές σε 

προηγούµενες ακτινογραφίες αρκετά έτη πριν από την ανάπτυξη των συµπτωµάτων. Στα άτοµα µε 

τέτοιες ασυµπτωµατικές βλάβες, η εκτίµηση µε την αντικειµενική εξέταση και την υψηλής ευκρίνειας 

CT (HRCT)  θα µπορούσε να οδηγήσει στην πιο έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία της IPF. 

Αντιθέτως, µία φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποκλείσει τα 

ιστολογικά ευρήµατα της UIP στη βιοψία πνευµόνων (13) . Εντούτοις, η ΗRCT πιθανά απεικονίζει 

στοιχεία της πάθησης στις περισσότερες από τις περιπτώσεις µε φυσιολογική ακτινογραφία 

θώρακος. 

Χαρακτηριστικά ευρήµατα στην ακτινογραφία θώρακα ασθενών µε ΙΡF είναι οι ινωτικές βλάβες 

περιφερικά, πιο έντονα σπς πνευµονικές βάσεις.  Αυτές οι βλάβες είναι κυρίως αµφοτεροπλευρες, 

συχνά ασύµµετρες, και συνήθως συνδυάζονται µε µειωµένους όγκους πνευµόνων. Κυψελιδικές 

διηθήσεις είναι σπάνια ορατές στην ακτινογραφία θώρακα ασθενών µε ΙΡF και, εάν είναι 

παρούσες, πρέπει να σκεφτούµε κάποια άλλη διάγνωση, όπως DΙΡ ή ΒΟΟΡ (14) . Ασθενείς 

µε συνύπαρξη εµφυσήµατος και ΙΡF µπορεί να διατηρούν ή να έχουν αυξήσει τους πνευµονικούς 

όγκους και µπορεί να εµφανίζουν ολιγαιµία στους άνω λοβούς (δηλ., προφανής µείωση των 

αγγείων). Η διαφορική διάγνωση του βασικού δικτυωτού προτύπου περιλαµβάνει την αµιάντωση 

και τα νοσήµατα του συνδετικού ιστού (σκληρόδερµα, ρευµατοειδής αρθρίτιδα). Όταν µία "βέβαιη" 

διάγνωση ΙΡF γίνεται βάσει της ακτινογραφίας θώρακα (έναντι µιας "αβέβαίης" ή "απίθανης" διάγνωσης 

ΙΡF), επιβεβαιώνεται στο 48% (15) έως 87% (16)  των περιπτώσεων. Ακτινογραφικά ευρήµατα 

στον υπεζωκότα ή λεµφαδενοπάθεία δεν ανευρίσκονται συνήθως σε ΙΡF. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αργή πορεία της ΙΡF η κλινική χρησιµότητα των ακτινογραφιών 

θώρακα για την παρακολούθηση των ασθενών είναι ασαφής. Οι ακτινογραφίες ενδείκνυνται εάν 

εµφανίζεται κλινική επιδείνωση, για να αξιολογήσουµε την πρόοδο της ασθενείας, ή για να 

προσδιορίσουµε λοίµωξη ή κακοήθεια. Η αφθονία των πνευµονικών βλαβών µπορεί να 



ποσοτικοποιηθεί οπτικά, χρησιµοποιώντας µια τροποποίηση των κριτηρίων της ILO ( International 

Labor Organization ) για την πνευµοκονίωση (17) . Εντούτοις, αυτή η τεχνική είναι χρονοβόρα, και δεν έχει 

αποδειχθεί κλινικά χρήσιµη (18).  

  



ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ CT  

Η ΗRCT  έχει αλλάξει τη διαγνωστική αξιολόγηση των ασθενών µε IPF (13, 19, 20) .  H HRCT επιτρέπει 

τη λεπτοµερή αξιολόγηση του παρεγχύµατος των πνευµόνων χρησιµοποιώντας τοµές 1-2 mm  µε έναν 

αλγόριθµο αναδηµιουργίας που µεγιστοποιεί την ευκρίνεια. Η ΗRCT επιτρέπει την πιο έγκαιρη διάγνωση 

της ΙΡF, βοηθά να µειωθεί ο αριθµός των παθήσεων για διαφορική διάγνωση και επιτρέπει τον 

προσδιορισµό της έκτασης του συνυπάρχοντος εµφυσήµατος (13, 21 ,22) . H HRCT µπορεί επίσης 

να βοηθήσει στη διαγνωστική επιβεβαίωση της ΙΡF, όταν τα κλινικά ή ακτινολογικά ευρήµατα είναι 

αβέβαια. 

Ακτινολογικό πρότυπο IPF: Το πρότυπο της ΙΡF στην ΗRCT  παρουσιάζει συνήθως κατά 

τόπους, κυρίως περιφερικές, υποϋπεζωκοπκές δικτυωτές διηθήσεις σε αµφοτερόπλευρες πς βάσεις. 

Μπορεί επίσης να υπάρξουν ποικίλης και µεταβλητής έκτασης περιοχές µε εικόνα θολής ύαλου (ground 

glass) που είναι συνήθως περιορισµένου βαθµού. Σε περιοχές µε πιο σοβαρή συµµετοχή υπάρχουν 

συχνά βρογχεκτασίες έλξης και εκτασίες βρογχιολίων ή και υποϋπεζωκοπκή εικόνα µελι κηρύθρας. 

Ακρίβεια της διάγνωσης µε HRCT : Οι µελέτες που έχουν αξιολογήσει τη δυνατότητα της  

CΤ για ακριβή εντόπιση της ΙΡF έχουν διαπιστώσει ότι η CT αυξάνει το επίπεδο διαγνωστικής ακρίβειας 

σε σχέση µε την ακτινογραφία θώρακας. Η ακρίΒεια µίας βέβαιης διάγνωσης IPF που γίνεται σε ΗRCT 

από έναν εκπαιδευµένο ακτινολόγο εµφανίζεται να είναι περίπου 90% (15 ,23) .  Εντούτοις, επειδή 

επιβεβαίωση της διάγνωσης ΙPF µε ΗRCT αφορά µόνο τα δύο τρίτα ασθενών µε ιστολογική 

διάγνωση UΙΡ το ένα τρίτο των περιπτώσεων UΙΡ δεν δίαγιγνώσκεται αν βασισθούµε µόνο στην CT 

αξιολόγηση (24).  Οι λιγότερο πεπειραµένοι ακτινολόγοι είναι σαφώς λιγότερο ακριβείς από τους έµπειρους 

ακτινολόγους (15).  

∆ιαφορική διάγνωση του προτύπου στη HRCT: Τα νοσήµατα του συνδετικού ιστού (ιδιαίτερα 

το σκληρόδερµα και η ρευµατοειδής αρθρίτίδα) (25, 26) και η  αµιάντωση  συνήθως εµφανίζουν παρόµοια 

εικόνα µε την ΙΡF στην CT , εκτός από την παρουσία παρεγχυµατικών ζωνών ίνωσης και 

υπεζωκοτικών  πλακών στους ασθενείς µε αµιάντωση (27).  Οι ασθενείς µε υποξεία ή χρόνια 

πνευµονίτίδα υπερευαισθησίας µπορούν να έχουν παρόµοια ινωπκή εµφάνιση ή εικόνα µελικηρύθρας, 



αλλά συνήθως δεν εµφανίζουν υπεροχή στις βάσεις όπως παρατηρείται στην IPF (23) . ΙΡF µπορούν 

επίσης να µιµηθούν στην CΤ η σαρκοείδωση (28) ή η ΒΟΟΡ (16) .  

Η εκτεταµένη εµφάνιση θολής ύαλου στην CΤ (= 30% του πνεύµονα) οδηγεί προς εκτίµηση άλλης 

διάγνωσης εκτός από την ΙΡF, ιδιαίτερα της αποφολίδωπκής διάµεσης πνευµονίτιδας (DIP) (29) .  Παρόµοιες 

εικόνες θολής ύαλου χωρίς υπεροχή της περιφέρειας ή των βάσεων, µπορεί να βρεθεί στους ασθενείς 

µε RB- ILD (30) , πνευµονίτίδα υπερευαισθησίας (23, 31)  , ΒΟΟP (16)  , ή µη-ειδική  διάµεση 

πνευµονία (ΝSIP) (32) .  Η παρουσία κεντρολοβιδιακών  οζιδίων µε υπεροχή στο  µέσο και τους άνω 

λοβούς των πνευµόνων, και η απουσία µελικηρύθρας  εµφανίζονται περισσότερο στην πνευµονίπδα 

υπερευαισθησίας παρά στην IPF (23) . Τονίζεται ότι, τα  CT  ευρήµατα πρέπει να ερµηνευθούν σε 

συνδυασµό µε µία πλήρη κλινική αξιολόγηση. 



Ρόλος της HRCT στον καθορισµό της ενεργότητας της νόσου : Η ΗRCT  έχει προταθεί ως 

τεχνική για τον καθορισµό της ενεργότητας της ΙPF (33)  . Η  CT  εικόνα θολής ύαλου αναφέρεται στην 

παρουσία µίας διάχυτης οµοιογενούς αύξησης στην πυκνότητα του πνεύµονα. Όταν αυτό το εύρηµα 

εµφανίζεται σε συνδυασµό µε δικτυωτό πρότυπο και εκτατικούς  βρόγχους ή βρογχιόλια  (βρογχεκτασία 

έλξης ή εκτασία βρογχιολίων ) στην ΙΡF  δείχνει πάντα την ίνωση των πνευµόνων. Αντίθετα σε παθήσεις 

άλλες εκτός από την IPF  η µεµονωµένη εµφάνιση θολής ύαλου συνδέεται συνήθως µε τα 

φλεγµονώδη κύτταρα στο κυψελιδικό διάφραγµα ή τη  κυψελιδική µονάδα (δηλ., κυψελίδίτιδα)  (34) . 

Η εικόνα θολής ύαλου που φαίνεται στη HRCT  σε µερικούς ασθενείς µε ΙΡF  µπορεί να συνδεθεί µε 

τη κυψελιδική φλεγµονή (33) , αλλά είναι κυρίως συνδεµένη µε την κατά τόπους ινωτική  πάχυνση των 

κυψελιδικών διαφραγµάτων, και τον ενδοκυψελιδικό  κοκκιωµατώδη ιστό (35) . Μερικές µελέτες έχουν 

προτείνει ότι η µείωση της εικόνας θολής ύαλου είναι δείκτης βελτίωσης µετά από θεραπεία µε στεροειδή . Η 

έκταση της θολής ύαλου στη CT µπορεί να ελαττωθεί µετά από θεραπεία στους ασθενείς µε DΙΡ αλλά όχι 

τόσο εύκολα σε εκείνους µε UIP. Μια περιοχή θολής ύαλου µπορεί να εξελιχθεί σε δικτυωτή θολερότητα ή 

εικόνα µελικηρύθρας κατά την παρακολούθηση των ασθενών (18) . Αυτοί οι ασθενείς συνήθως 

εµφανίζουν προοδευτική εξέλιξη της νόσου παρά τη θεραπεία (20, 36).  Η έκταση της ίνωσης των 

πνευµόνων στη  CT  είναι σηµαντικός προγνωστικός δείκτης επιβίωσης (38). 

Ρόλος της HRCT στον καθορισµό της έκτασης της νόσου :  Η  CT  χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για 

τον προσδιορισµό της έκτασης της νόσου. Η υποκειµενική, ηµιποσοτική  αξιολόγηση της έκτασης της 

νόσου µε τη CT  παρουσίαζει  µέτρια   διαφορά εκτίµησης µεταξύ παρατηρητών ( moderate interobserver 

variability ). Αυτή η ηµιποσοπκή αξιολόγηση συσχετίζεται µε τη λειτουργική έκπτωση (39, 40) .  Μία 

µελέτη έδειξε ότι η έκταση της γενικής συµµετοχής των πνευµόνων και  η έκταση της εικόνας θολής ύαλου 

στην ΗRCT παρουσιάζουν µέτρια  συσχέτιση µόνο µε την FVC  και την Ρa O2  κατά τη µεγίστη 

άσκηση (38) .  Η χρήση των παραµέτρων που προέρχονται από τα δεδοµένα της ψηφιακής CΤ 

µπορεί να παρέχει αντικειµενικότερη µέτρηση της σοβαρότητας της νόσου (41) . 

Για  την ανίχνευση της πρώιµης ή ήπιας διηθητικής πνευµονικής νόσου, η ΗRCT  είναι  σαφώς πιο 

ευαίσθητη από την ακτινογραφία θώρακα (42) . Εντούτοις,  στα αρχικά σταδία οποιασδήποτε πνευµονικής 

νόσου, συµπεριλαµβανοµένης της ΙΡF  ο βαθµός παρεγχυµατικής διήθησης µπορεί να είναι πάρα πολύ 



µικρός για να προκαλέσει  οποιαδήποτε βλάΒη απεικονιζόµενη στη CT (13)  . Πράγµατι, έχει 

αποδειχθεί ότι οι ασθενείς µε πνευµονίπδα υπερευαισθησίας αποδεδειγµένη µε βιοψία (42)  , 

σαρκοείδωση (43) , αµιάντωση (44)  , και ΙPF (13)  µπορούν να έχουν φυσιολογική ΗRCT . 

Εποµένως, αν και είναι αρκετά σπάνιο, µια φυσιολογική ΗRCT  δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

αποκλείσει διηθητική πνευµονική νόσο. 

 

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 

Η µεγάλη ανοµοιογένεια της µαγνητικής ευαισθησίας στον πνεύµονα, παρακωλύει τη χρήση της 

µαγνητικής τοµογραφίας για την απεικόνιση του πνευµονικού παρεγχύµατος. Μπορεί στο µέλλον να είναι 

χρήσιµη ως εργαλείο για τον διαχωρισµό µεταξύ πνευµονικής φλεγµονής και εγκατεστηµένης ίνωσης 

(45) . Η απεικόνιση µε γάλλιο δεν έχει αποδεδειγµένη αξία για την αξιολόγηση IPF.  Τα αερολύµατα 

που περιέχουν 99mΤc-DTPA, ένα υδρόφιλο παράγοντα, έχουν πιο γρήγορη κάθαρση όταν υπάρχει 

αυξηµένη τριχοειδική διαπερατότητα, και µπορούν να παρέχουν έναν δείκτη της φλεγµονής πνευµόνων 

(46) . Εντούτοις, ο κλινικός ρόλος αυτού του παράγοντα δεν έχει  ακόµη  αποδειχθεί. 



∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Χαρακτηριστικό εύρηµα των λειτουργικών δοκιµασιών είναι η περιοριστικού τύπου διαταραχή 

(µειωµένη ζωτική χωρητικότητα,  VC  και ολική πνευµονική χωρητικότητα, ΤLC) αξιολογούµενη µε τη 

βοήθεια της πληθυσµογραφίας (47) .  Οι  ισοογκικές ροές διατηρούνται φυσιολογικές εκτός αν αναπτυχθεί 

και νόσος των αεραγωγών. Η  DLCO  , διορθωµένη ως προς την αιµοσφαιρίνη, µειώνεται συχνά και η 

πτώση της µπορεί να προηγηθεί των µεταβολών των πνευµονικών όγκων. Ο µέγιστος εκούσιος 

αερισµός είναι συνήθως φυσιολογικός. Τα αρτηριακά αέρια αίµατος κατά την ηρεµία µπορεί να είναι 

φυσιολογικά ή να αποκαλύψουν υποξαιµία (δευτεροπαθώς λόγω διαταραχών αερισµού-αιµάτωσης) 

και αναπνευστική αλκάλωση. Αυτές οι εκτροπές µπορεί να επιδεινωθούν κατά την άσκηση ή να 

πρωτοεµφανισθούν µόνο τότε. 

Όγκοι πνευµόνων : Οι πνευµονικοί όγκοι (ΤLC , λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα [FRC], και 

υπολειπόµενος όγκος [RV] ) µειώνονται σε κάποιο  βαθµό κατά τη διάρκεια της νόσου σε όλους τους 

ασθενείς µε ΙΡF. Αρχικά, ή συχνότερα στους ασθενείς µε ΙΡF , οι όγκοι  των πνευµόνων µπορεί να είναι 

φυσιολογικοί. Οι όγκοι των πνευµόνων είναι αυξηµένοι στους καπνιστές έναντι των µη-καπνιστών 

ασθενών µε ΙΡF (48). 

Η καµπύλη πίεσης-όγκου συχνά µετατοπίζεται προς τα κάτω και δεξιά, εξαιτίας του δύσκαµπτου, µη-

διατάσιµου πνεύµονα. Γενικά, καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, η  πνευµονική διατασιµότητα  ελαττώνεται και οι 

πνευµονικοί όγκοι µειώνονται (49) . Οι καπνιστές έχουν µία µετατόπιση της καµπύλης πίεσης-όγκου 

προς τα άνω και αριστερά. Η διαπνευµονική  πίεση σε οποιοδήποτε δεδοµένο όγκο των πνευµόνων 

είναι σηµαντικά χαµηλότερη στους καπνιστές από ό,τι στους µη καπνιστές µε ΙΡF . Κατά συνεπεία, ο 

συντελεστής της ελαστικής έλξης των πνευµόνων είναι χαµηλότερος στους καπνιστές από  ότι  στους µη 

καπνιστές µε ΙFΡ. 



Μηχανική των αεραγωγών. Οι ασθενείς µε ΙΡF  είναι ταχυπνοϊκοί. Κατά την εξέλιξη της νόσου 

αναπτύσσουν αναπνοή αυξηµένης συχνότητας και χαµηλού εύρους και εποµένως το έργο της 

αναπνοής αυξάνεται (52, 53) . Αυτή η γρήγορη αναπνευστική συχνότητα εµφανίζεται δευτεροπαθώς 

λόγω αλλαγών στις µηχανικές ιδιότητες των πνευµόνων (αυξηµένο ελαστικό φορτίου) ή και 

πνευµονογαστρικών  αντανακλαστικών µηχανισµών, δεδοµένου ότι δεν έχει εντοπισθεί καµία χηµική 

ουσία υπεύθυνη για την ανάπτυξη του υπεραερισµού (54) . Οι εκπνευστικές  ροές, ο FEV1  και η FVC 

µειώνονται συχνά λόγω της µείωσης του όγκου πνευµόνων, αλλά η αναλογία FEV1 / FVC είναι 

φυσιολογική ή αυξάνεται στην ΙΡF . Εντούτοις, λόγω της αυξηµένης στατικής τάσης επαναφοράς σε 

αυτούς τους ασθενείς, η ροή σε σύγκριση µε τους όγκους πνευµόνων αυξάνεται συχνά. Λειτουργική και 

ιστολογική εµφάνιση νόσου των µικρών αεραγωγών έχει περιγραφεί στους ασθενείς µε διάµεσες 

πνευµονοπάθειες, συµπεριλαµβανοµένης και της IPF (49, 50, 55, 56) αν και  χρόνια αποφρακτική διαταραχή 

έχει αναφερθεί αποκλειστικά στους καπνιστές µε  ΙPF.(52, 53, 57).  

Aνταλλαγή αερίων κατά την ηρεµία και την άσκηση.  Η DLCO (διορθωµένη ως προς την 

αιµοσφαιρίνη)  µειώνεται και µπορεί να προηγηθεί της µείωσης του όγκου πνευµόνων. Η µείωση της 

DLCO  προκαλείται πιθανώς και από µείωση του όγκου των πνευµονικών τριχοειδών και από τις 

διαταραχές του αερισµού – αιµάτωσης.   Τα αρτηριακά αέρια αίµατος κατά την  ηρεµία µπορεί να είναι αρχικά 

φυσιολογικά ή µπορεί να αναδείξουν ήπια υποξαιµία   και   αναπνευστική αλκάλωση. Η σηµαντικότερη αιτία 

της υποξαιµίας είναι οι διαταραχές αερισµού – αιµάτωσης  και όχι η µειωµένη διάχυση οξυγόνου, όπως 

υποστηρίχθηκε αρχικά, ή οι ανατοµικές  παρακάµψεις (shunts) . Κατά την άσκηση, η κυψελιδοαρτηριακή  

διαφορά πίεσης Ο2   αυξάνεται ενώ η Ρa O2   και ο αρτηριακός κορεσµός  O2  µειώνονται. Κατά τη διάρκεια 

της άσκησης, το 20-30% της αύξησης της κυψελιδοαρτηριακήs  διαφοράs πίεσης Ο2   µπορεί να οφείλεται 

σε κάποια µείωση της διάχυσης οξυγόνου. Τονίζεται ότι οι   εκτροπές που παρατηρούνται κατά την ηρεµία 

δεν προβλέπουν ακριβώς το µέγεθος των εκτροπών που µπορούν να εµφανισθούν κατά την άσκηση. 

Αν και αυτές οι εκτροπές µπορούν να αξιολογηθούν µε την οξυµετρία, έχει δειχθεί ότι αυτή η µέθοδος 

µπορεί να µην εκτιµήσει τη σοβαρότητα ή σηµαντικότητα µιας αλλαγής, όσο η λήψη αρτηριακών αερίων 

αίµατος. Κατά συνέπεια , η επίσηµη καρδιοπνευµονική  δοκιµασία άσκησης (CΡΕΤ) είναι  πιο ευαίσθητη 



από τη δοκιµασία κατά την ηρεµία στην ανίχνευση διαταραχών στη µεταφορά Ο2 , και η ανταλλαγή 

αερίων κατά την άσκηση έχει δειχθεί ως ευαίσθητος δείκτης για την κλινική παρακολούθηση (51) .



 

Οι ασθενείς µε ΙΡF  αυξάνουν τον κατά λεπτό αερισµό τους κατά τη διάρκεια της άσκησης πρώτιστα µε την 

αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας τους. Στους υγιείς, ο αυξηµένος αερισµός κατά τη διάρκεια της ήπιας 

άσκησης εµφανίζεται µε αύξηση του  VT   παρά της αναπνευστικής συχνότητας.  Κατά συνεπεία, οι ασθενείς 

µε ΙΡF  έχουν αυξηµένο κατά λεπτό αερισµό κατά τη διάρκεια της άσκησης που σχετίζεται εν µέρει µε την 

αύξηση στο νεκρό χώρο ( \/D ). Επίσης, η σχέση  VD/VT αυξάνεται κατά την ηρεµία και είναι φυσιολογική ή 

µειώνεται κατά την άσκηση. Περιστασιακά, η σχέση VD/ VT µπορεί να αυξηθεί στις διάµεσες 

πνευµονοπάθειες µε προεξέχουσα πνευµονική αγγειακή βλάΒη, όπως στο σκληρόδερµα. Στους 

ασθενείς µε IPF  αύξηση της σχέσης  VD/ VT  πρέπει να διερευνάται προς την κατεύθυνση πνευµονικής 

αγγειοπάθειας  (ειδικά χρόνιας πνευµονικής θροµβοεµβολικής νόσου) ή  εµφυσήµατος. 

 Πνευµονική αιµοδυναµική κατάσταση. Πνευµονική υπέρταση εµφανίζεται σπάνια  κατά την 

ηρεµία στους ασθενείς µε πρώιµη ΙΡF. Εντούτοις, η πνευµονική υπέρταση κατά τη διάρκεια της άσκησης 

είναι συνήθης ακόµη και κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων IPF.  Οταν η VC είναι < 50% 

προβλεποµένης ή η DLCO < 45% προβλεποµένης, πρέπει να αναµένεται πνευµονική υπέρταση 

κατά την ηρεµία (58) . Σε προχωρηµένη πνευµονική ίνωση υπάρχουν ακροαστικά ευρήµατα πνευµο-

νικής υπέρτασης. Η µέση πνευµονική αρτηριακή πίεση κυµαίνεται κατά την ηρεµία µεταξύ 23-28 mm Hg 

ενώ σπανία υπερβαίνει τα 40 mm Hg . Μέση πνευµονική αρτηριακή πίεση κατά την ηρεµία 

µεγαλύτερη από 30 mm Hg   συνδέεται µε πτωχή πρόγνωση. 

Ο ακριβής  µηχανισµός για την ανάπτυξη της πνευµονικής υπέρτασης στην ΙΡF  είναι  άγνωστος. Η 

πίεση ενσφήνωσης της πνευµονικής αρτηρίας παραµένει φυσιολογική στην ΙΡF και η πνευµονική καρδία 

εµφανίζεται στα τελικά σταδία. Έχει καταδειχθεί ότι η οξυγονοθεραπεία κατά την ηρεµία και την άσκηση 

βελτιώνει την πνευµονική αιµοδυναµική κατάσταση και πιθανόν βελτιώνει την ικανότητα για άσκηση 

αλλά και την πρόγνωση. Εντούτοις, λίγα στοιχεία υπάρχουν για την αξία των αγγειοδιασταλτικών 

φαρµάκων στη θεραπεία της πνευµονικής υπέρτασης σε διάµεσες πνευµονοπάθειες. 

∆ιαταραχές ύπνου. Οι ασθενείς µε ΙΡF , ειδικά εκείνοι µε πρωινή  Sa O2 <90% ή  και  ιστορικό ροχαλητού, 

έχει  δειχθεί ότι παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου. Αυτοί οι ασθενείς εµφανίζουν µειωµένο RΕΜ ύπνο, 

διαταραγµένη αρχιτεκτονική µε υπεροχή των αρχικών σταδίων στον ΝRΕΜ ύπνο (ελαφρύτερος 



ύπνος) και υποξαίµία κατά τη διάρκεια του RΕΜ ύπνου. Σοβαρή υποξαιµία  εµφανίσθηκε ακόµα και 

σε απουσία αποφρακτικής άπνοιας κατά τον ύπνο ή αλλαγών στο πρότυπο της αναπνοής. Οι 

ταχυπνοϊκοί ασθενείς διατηρούν την ταχύπνοια και κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποδεικνύοντας παραµονή 

των προκαλούντων την ταχύπνοια αντανακλαστικών   και κατά τον ύπνο. Συνεπώς, παρά τις ολιγάριθµες 

µελέτες, συστήνονται η διερεύνηση και βελτίωση των διαταραχών του ύπνου και η συµπληρωµατική χορή-

γηση οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου ως µέτρα µείωσης της νοσηρότητας και αύξησης της επιβίωσης, 

ειδικά στους ασθενείς µε ΙΡF  που αναπτύσσουν πνευµονική υπέρταση και πνευµονική καρδία (59, 60) .



ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟ  ΕΚΠΛΥΜΑ 

Το βρογχοκυψελιδικό  έκπλυµα (ΒΑL) είναι πάρα πολύ χρήσιµο στην ανάδειξη των 

ανοσοδρασπκών κυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη φλεγµονώδη απάντηση στην ΙΡF (61, 62) . 

Αύξηση των πολυµορφοπυρηνικών  λευκοκύτταρων (ΡΜΝs) και προϊόντων τους, των ηωσίνοφίλων και 

προϊόντων τους, των ενεργοποιηµένων κυψελιδικών µακροφάγων και προϊόντων τους, κυτταροκινών  και 

αυξητικών για τους ινοβλάστες  παραγόντων παρατηρούνται στο ΒΑL  των ασθενών µε IPF.  

Παρά την αξία του ως ερευνητικό εργαλείο, η διαγνωστική χρησιµότητα του ΒΑL στην IPF είναι 

περιορισµένη. Το ΒΑL  µπορεί να τεκµηρίωσει  ποικίλες εναλλακτικές διαγνώσεις µε εργαστηριακές εξετάσεις 

ειδικές για την κάθε πάθηση (π.χ., κακοήθεια, λοιµώξεις, ηωσινοφίλική  πνευµονία, ι σποκύττωση Χ). Επιπλέον, το 

πρότυπο των φλεγµονωδών κυττάρων µπορεί να είναι χρήσιµο στη µείωση του αριθµού των παθήσεων 

που περιλαµβάνονται  στη διαφορική  διάγνωση των ινωδών διάµεσων πνευµονιών αλλά δεν είναι 

διαγνωστικό της ΙPF . 

Μια αύξηση των πολυµορφοπύρηνων (>5%) σηµειώνεται σε 70-90% των ασθενών, µία σχετική 

αύξηση στα ηωσίνόφίλα (>5%) είναι προφανής σε 40-60% των ασθενών (9)  και µία πρόσθετη αύξηση 

στα λεµφοκύτταρα σηµειώνεται σε 10-20% των ασθενών.  Εντούτοις, αυτά τα ευρήµατα παρατηρούνται σε 

ποικιλία ινωδών πνευµονικών νόσων εκτός από την IPF . Μία µεµονωµένη αύξηση στα λεµφοκύτταρα είναι 

ασυνήθιστη στην ΙΡF  (<10% των ασθενών), έτσι ώστε όταν είναι παρούσα, µία άλλη πάθηση να 

πρέπει να αποκλειστεί (π.χ., κοκκιωµατώδης λοίµωξη, σαρκοείδωση,  πνευµονίπδα υπερευαισθησίας, 

ΒΟΟΡ, ΝSIP , LIP).  

Παρά τους περιορισµούς που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, φαίνεται να υπάρχει θέση για το ΒΑL 

στην αξιολόγηση της διάχυτης πνευµονοπάθειας. Η παρουσία αυξηµένων πολυµορφοπύρηνων στο ΒΑL  

αυξάνει την πιθανότητα υποκείµενης ινώδους διαδικασίας (ΙΡF, κυψελιδική ίνωση ρευµατολογικής νόσου, 

αµιάντωση ). Λεµφοκυτταρικό ΒΑL  είναι περισσότερο συµβατό µε ΝSIP ,  κοκκιωµατώδη πάθηση, ή 

πνευµονοπάθεια από φάρµακα. Περαιτέρω εξετάσεις στο ΒΑL  µπορεί να αποκαλύψουν διάφορες 

εναλλακτικές διαγνώσεις, π.χ., κακοήθεια, λοιµώξεις, ηωσινοφίλική  πνευµονία, ιστιοκύττωση Χ (µε CD1), ή 

επαγγελµατική έκθεση σε σκόνη. 



Η κλινική αξία του ΒΑL  για την σταδιοποίηση ή την παρακολούθηση της ΙΡF  είναι περιορισµένη. Οι 

ποσοστιαίες αυξήσεις των πολυµορφοπύρηνων ή και των ηωσινοφίλων  κυττάρων στο ΒΑL (υγρή 

φάση)  έχουν συνδεθεί µε χειρότερη πρόγνωση σε µερικές µελέτες (5) .  Λεµφοκυττάρωση, που 

βρίσκεται σε <20% των ασθενών µε ΙPF  συσχετίστηκε µε βιοψία πνεύµονα περισσότερο κυτταρική (more 

cellular lung biopsy)  µικρότερης έκτασης εικόνα µελικηρύθρας  και καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία µε 

κορτικοστεροειδή (6) .   Εντούτοις, αυτές οι  συσχετίσεις δεν εφαρµόζονται εύκολα σε µεµονωµένους 

ασθενείς έτσι ώστε το ΒΑL να εφαρµοσθεί ως αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη δαπάνη και την παρεµΒαπκή διαδικασία της βρογχοσκόπησης, το ΒΑL  

δεν αφορά στην καθηµερινή κλινική διαχείριση των ασθενών µε IPF.   Το κυτταρικό profile στο BAL ως δείκτης 

για την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση µπορεί να είναι χρήσιµο προγνωστικό εργαλείο, αλλά µόνο σε 

εργαστήρια µε συγκεκριµένη πείρα στην ανάλυση του ΒΑL (6, 61, 62) . 



ΒΙΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Η συνήθης διάµεση πνευµονία ( USUAL INTERSTITIAL PNEUMONIA)   είναι το ιστοπαθολογικό πρότυπο που 

προσδιορίζει τους ασθενείς µε ΙΡF . Η (χειρουργική) βιοψία  πνευµόνων, είτε µε ανοικτή θωρακοτοµή είτε κατά 

προτίµηση µε video- θωρακοσκόπηση , παρέχει τα καλύτερα δείγµατα ιστού για να διακρίνει την UIP  από 

άλλες µορφές ιδιοπαθούς διάµεσης πνευµονίας και για να αποκλείσει άλλες διεργασίες που µιµούνται την ΙΡF  

στα πλαίσια δίαφοροδίάγνωσης ILD  αγνώστου αιτιολογίας. Το ιστοπαθολογικό πρότυπο της 

αποφολιδωπκής διάµεσης πνευµονίας (DIP ), της  αναπνευστικής βρογχιολίτιδας συνδεόµενης µε 

διάµεση πνευµονοπάθεια (RB- ILD ), της µη-ειδικής διάµεσης πνευµονίας ( NSIP ) , της λεµφοκυτταρικής 

διάµεσης πνευµονίας (LIΡ), της οξείας διάµεσης πνευµονίας ( AIP ), και της ιδιοπαθούς ΒΟΟΡ πς καθορίζουν 

ως χωριστές οντότητες και οφείλουν να αποκλειστούν από την οµάδα των ασθενών µε ΙΡF. 

Κατά συνέπεια, η βιοψία πνεύµονα συστήνεται στους ασθενείς µε πιθανή ΙΡF  που δεν έχουν σοβαρές 

αντενδείξεις για χειρουργική επέµΒαση.  Αυτή η σύσταση είναι σηµαντική σε οποιοδήποτε ασθενή µε κλινικά ή 

ακτινολογικά ευρήµατα µη-τυπικά  για ΙΡF. Στίς περιπτώσεις µε µη-τυπικά  κλινικά, ακτινογραφικά ή 

αντικειµενικά ευρήµατα για ΙΡF έχει αποδειχθεί ότι είναι πιθανότερο να  βρεθούν άλλα ιστοπαθολιγικά  πρότυπα 

εκτός από της UIP.  Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται συχνά µία πάθηση µε διαφορετική πρόγνωση ή 

εξέλιξη. Οι πιθανοί κίνδυνοι και το κόστος που συνδέονται µε τη ανάγκη χειρουργικής βιοψίας πνεύµονα 

µπορεί να αντισταθµισθούν µε την ακρίβεια  της κλινικής διάγνωσης, την πιθανότητα του προσδιορισµού µίας 

πιο θεραπεύσιµής  µορφής του ΙLD , και την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας . Αντίθετα, τα πιθανά 

οφέλη της χειρουργικής βιοψίας πνευµόνων µπορούν να αντισταθµιστούν από τον αυξηµένο κίνδυνο 

χειρουργικών επιπλοκών (π.χ., ηλίκία>70 έτη, σοβαρή παχυσαρκία, συνακόλουθη καρδιακή 

ανεπάρκεια, σοβαρή διαταραχή στην πνευµονική λειτουργία). Η video - θωρακοσκοπική βιοψία των πνευ-

µόνων (Video –assisted thoracoscopic surgery,  VATS ) είναι η προπµούµενη τεχνική, αφού έχει συνδεθεί µε 

µικρότερη νοσηρότητα, µικρότερη βλάβη από την παρατεταµένη εφαρµογή θωρακικής παροχέτευσης και 

µειωµένο χρόνο νοσηλείας σε σχέση µε την ανοικτή βιοψία πνευµόνων (65).  

Πολλοί κλινικοί γιατροί θεωρούν ότι οι διαβρογχικές βιοψίες πνεύµονα (ΤΒΒs)  είναι αποδεκτές στη 

διάγνωση µερικών παθήσεων που µιµούνται την ΙΡF (1, 66) . Σαφώς , οι ΤΒΒs   δεν είναι χρήσιµες στην 



διάγνωση της  UIP .  Αν και οι  ΤΒΒs  είναι παθολογικές σε πολλές περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώνουν την UIP 

(37, 42) . Επίσης, λόγω του µικρού µεγέθους των δειγµάτων (2-5 mm )  οι ΤΒΒs  δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση του βαθµού της ίνωσης ή της φλεγµονής. Οι ΤΒΒs  

µπορούν να αποκλείσουν την UIP  καθορίζοντας µε ειδικές ι στοπαθολογικές µεθόδους τη διάγνωση άλλης 

νοσολογικής οντότητας π.χ., κακοήθεια, λοιµώξεις, σαρκοείδωση, πνευµονίτιδα  υπερευαισθησίας, ΒΟΟΡ, 

ηωσινοφίλική  πνευµονία, ή ιστιοκυττάρωση Χ. 

Ωστόσο, η ανοικτή ή νιdeo - θωρακοσκοπική   β ιοψία πνεύµονα εκτελείται σε µία µειονότητα ασθενών 

µε χρόνια   ILD.  Αυτό δείχνει µάλλον την απαισιοδοξία για το αν τα  συµπεράσµατα στη βιοψία πνεύµονα 

θα αλλάξουν το προτεινόµενο σχέδιο θεραπείας (65) . Σε µελέτη 200 ασθενών µε ΙΡF  στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, διαβρογχικές  ή ανοκτές βιοψίες πνεύµονα εκτελέσθηκαν µόνο σε 33% και 7,5% των 

ασθενών αντίστοιχα  και η διάγνωση της ΙΡF έγινε κλινικά στις περισσότερες περιπτώσεις (66) .  Η κλινική 

πρακτική στις Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες χώρες αντανακλά συχνά αυτήν την πολιτική διαγνωστικής 

προσέγγισης της ΙΡF  µε βάση τα κλινικά και  ακτινολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (67, 68).  Στην 

κλινική πράξη στη µειονότητα των ασθενών µε πιθανή ΙΡF  εφαρµόστηκε ανοικτή ή θωρακοσκοπική 

βιοψία πνεύµονα και πολλές από αυτές πς εκθέσεις περιέλαβαν ασθενείς µε νόσο του συνδετικού ιστού ή 

επαγγελµατική έκθεση σε παράγοντες γνωστούς για την ανάπτυξη  ILD (2-6, 9-11, 19, 66, 68) .  Οπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω, οι περισσότερες   µελέτες δείχνουν ότι οι ακτινολόγο  µπορούν να διαγνώσουν µε 

βεβαιότητα µια   µε τη βοήθεια της  CT µόνο για τα δύο τρίτα των ασθενών µε ιστολογική διάγνωση  UIP. 

Εποµένως, θα χάναµε το ένα τρίτο των περιπτώσεων ίΠΡ αν στηριζόµασταν µόνο στην  CT.



 

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα µορφολογικά ευρήµατα στην ΙΡF κυµαίνονται από µία φυσιολογική εµφάνιση στις πρώιµες 

περιπτώσεις ως διάχυτη εικόνα µελικηρύθρας στα µεταγενέστερα  σταδία της νόσου. Η συµµετοχή είναι 

συνήθως ετερογενής και σοβαρότερη στους κατώτερους λοβούς. Μία υποϋπεζωκοπκή, περιφερική και 

παραδιαφραγµαπκή κατανοµή της ίνωσης φαίνεται συχνά. Περιοχές µε ήπια συµµετοχή ή ακόµα και 

φυσιολογικού πνευµονικού παρεγχύµατος µπορεί να εναλλάσσονται µε περιοχές εκτενούς ίνωσης και 

εικόνας µελι κηρύθρας. 

Η UIP  είναι η αναγκαία παθολογοανατοµική ή διαταραχή για την διάγνωση της IPF.  Η 

ιστολογική σφραγίδα και  το κύριο διαγνωστικό κριτήριο είναι η ετερογενής εµφάνιση στη χαµηλή ενίσχυση 

(µικρή ανάλυση στο µικροσκόπιο) όπως αυτή φαίνεται µε εναλλασσόµενες περιοχές φυσιολογικού 

πνεύµονα, φλεγµονής διάµεσου ιστού, ίνωσης, και εικόνας µελίκηρύθρας. Αυτές ο ιστολογικές βλάβες 

έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στο περιφερικό, υποϋπεζωκοπκό παρέγχυµα. Η φλεγµονή του 

διάµεσου ιστού εµφανίζεται κατά τόπους και χαρακτηρίζεται από διήθηση των κυψελιδικών 

διαφραγµάτων από λεµφοκύτταρα και πλασµατοκύτταρα σε συνδυασµό µε υπερπλασία των 

πνευµονικών κυττάρων τύπου 2. Οι  ινωπκές ζώνες αποτελούνται κυρίως από πυκνό κολλαγόνο, αν και 

οι διεσπαρµένες εστίες των πολλαπλασιασµένων ινοβλαστών  (αποκαλούµενες "ίνοβλαστικές  εστίες") είναι 

σταθερό εύρηµα (Σηµείωση : Όχι ινοβλαστικές εστίες = όχι  UIP). Οι περιοχές µε εικόνα µελίκηρύθρας 

αποτελούντα; από τα κυστικά ινωτικά  διάκενα µε επιθήλιο βρογχιολίων που πληρούνται µε βλέννη. Η 

υπερπλασία των λείων µυών φαίνεται συνήθως στις περιοχές της ίνωσης και της µελίκηρύθρας. Οι 

βιοψίες κατά τη διάρκεια ταχέως εξελισσόµενης φάσης της νόσου µπορεί να αναδείξουν συνδυασµό UIP 

και διάχυτης κυψελιδικής βλάβης. 

∆εν υπάρχει ούτε ένα ιστολογικό εύρηµα που να συσχετίζεται µε την απάντηση στη θεραπεία ή την 

πρόγνωση της UIP.  ∆ιάφοροι  ερευνητές έχουν αναφέρει  µια ασθενή θετική συσχέτιση µεταξύ του 

βαθµού της φλεγµονής των κυψελιδικών διαφραγµάτων και της ανταπόκρισης στα στεροειδή, και 



αρνητική συσχέτιση µεταξύ της έκτασης της ίνωσης και της απάντησης στη θεραπεία µε στεροειδή. Είναι  

ασαφές εάν οι µελέτες περιέλαβαν και περιπτώσεις DIP, RB-ILD ή NSIP στην ανάλυσή τους.
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5. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι∆ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (Ι) 

 GUIDELINES (ERS/ATS International Consensus Statement) 

 

Η Ιδιοπαθής Πνευµονική Ίνωση (ΙΠΙ) UεξελίσσεταιU ανελέητα και ύπουλα, που είναι δύσκολο να ελεγχθεί 

χρησιµοποιώντας παραµέτρους όπως η συµπτωµατολογία, τα ακτινολογικά ευρήµατα, η σπιροµέτρηση. Αυτόµατες 

υποχωρήσεις δεν αναφέρονται. Ο µέσος χρόνος επιβίωσης µετά την διάγνωση εθεωρείτο ότι ήταν  4-6 χρόνια. Με 

αυστηρότερους όρους διάγνωσης η ΙΡF θεωρείται ότι έχει µικρότερο χρόνο επιβίωσης 2-4 χρόνια (5 χρόνια µπορεί να ζήσει 

ένα 30 - 50% των ασθενών). 

Η λογική της θεραπείας της IPF  βασίζεται στο σκεπτικό, ότι η φλεγµονή οδηγεί σε βλάβη και ίνωση του παρεγχύµατος. Αρχικά 

φλεγµονώδη και ανοσολογικά κύτταρα αθροίζονται µέσα στο πνευµονικό παρέγχυµα. Καθώς αυτή η αντίδραση 

διατηρείται, ακολουθεί βλάβη του κυψελιδικού τοιχώµατος των αγγείων και των βρογχιολίων. Οι διαδικασίες αποκατάστασης 

των βλαβών γίνονται ανεπαρκείς ή ελλιπείς και τότε αναπτύσσεται η ίνωση. Όταν το πνευµονικό παρέγχυµα διαταραχθεί 

σε µη αναστρέψιµο βαθµό, εµφανίζεται διαταραχή ανταλλαγής αερίων, κι όταν η αναπνευστική λειτουργία µειωθεί 

αρχίζουν να εµφανίζονται σηµεία αναπνευστικής ανεπαρκείας.  

Η ανάγκη θεραπείας για τον έλεγχο ή την µείωση της φλεγµονής καθίσταται εµφανής, και ο ρόλος των κορτικοειδών 

αναπόφευκτος, αλλά και αµφιλεγόµενος. Οι υπάρχουσες µελέτες, έχουν ετερογενείς πληθυσµούς, χωρίς ενίοτε σαφή 

διάγνωση, µε χρονική διάρκεια που ποικίλει, διαφορές στις δόσεις, στην οδό  χορήγησης και στην διάρκεια της θεραπείας. 

Παρόλο ότι δεν υπάρχει ικανή υποστήριξη της θεωρίας ότι αναστρέφεται η ινωτική διεργασία, τα ανπφλεγµονώδη 

φάρµακα και πρόσφατα η µεταµόσχευση πνεύµονα είναι ό,π χρησιµοποιείται σήµερα. 



Οι συµβατικές θεραπευτικές επιλογές περιλαµβάνουν:  

1) κορτικοειδή,  

2) ανοσοκατασταλπκά  /   κυτταροτοξικά  (π.χ. αζαθειοπρίνη,  κυκλοφωσφαµίδη) µόνα ή σε 

συνδυασµό.  

Σε τρεις µελέτες που συνέκριναν την λήψη κορτικοειδών, µε ασθενείς που δεν έλαβαν καµία 

θεραπεία διαπιστώθηκαν τα εξής. Οι λαβόντες θεραπεία, σε ποσοστό 10 -30% παρουσίασαν 

βελτίωση µε τα υπάρχοντα αντικειµενικά κριτήρια και σε ποσοστό 40% βελτιώθηκαν µε υποκειµενικά 

κριτήρια. Κανείς από τους µη λαβόντες θεραπεία δεν παρουσίασε οποιαδήποτε βελτίωση. 

Τα ανοσοκατασταλπκά  /   κυτταροτοξικά  φάρµακα χρησιµοποιούνται, επί µη ανταπόκρισης στα 

κορτικοειδή ή επί ανεπιθύµητων παρενεργειών ή επί ασθενών υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικία >70 ετών, µη 

καλά ελεγχόµενος σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, σοβαρή οστεοπόρωση ή πεπτικό έλκος). Σε 

µελέτες µικρού αριθµού ασθενών µόνο το 15 - 20% απάντησε καλά στην θεραπεία, µε 

ανοσοκατασταλπκά. 

Ενδείξεις µακρύτερης επιβίωσης θεωρούνται ότι έχουν οι ασθενείς µε ΙΠΙ που έχουν τους εξής 

παράγοντες: 

1. Ηλικία <50 ετών. 

2. Γυναίκες > άνδρες 

3. Συµπτωµατολογία κάτω του έτους, µε µικρή δύσπνοια και σχετικά καλές λειτουργικές 

δοκιµασίες. 

4.  Στην υψηλής ευκρίνειας αξονική τοµογραφία, επικράτηση 3) του Ground glass  και της δικτυωτής 

απεικόνισης. 

5.  Στο Βρογχοκυψελιδικό  έκπλυµα, αύξηση λεµφοκυττάρων 2 - 25%. 

6. Βελτίωση ή στασιµότητα , στους 3-6 µήνες µετά την έναρξη της κορτίζονοθεραπείας. 

7. Ιστορικό καπνίσµατος 

 

 

 



Μετά την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας  πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ανταπόκρισης του 

ασθενούς κι αυτό θα γίνει αφού συµπληρωθούν τουλάχιστον  3 µήνες θεραπείας. 

1. Βελτίωση  από την θεραπεία θεωρείται ότι έχουµε όταν ισχύουν 2 ή περισσότερα κριτήρια σε 2 συνεχόµενες 

επισκέψεις, µεταξύ 3-6 µηνών θεραπείας.  

Α.  Μείωση συµπτωµάτων (δύσπνοια, βήχας) 

Β.  Μείωση ευρηµάτων στην α/α θώρακα ή την ΗRCT  

Γ.  10% και άνω αύξηση της  TLC ή VC  (ή µεταβολή κατά  200 ml και  άνω ) 

∆.  Αύξηση της DLCO  15% και άνω ή αύξηση κατά 3ml/min/ mm Hg 

E. Βελτίωση ή φυσιολογiκοποίηση του O2 SaT , ή αύξηση κατά 4% και άνω της δέσµευσης του Οξυγόνου, ή αύξηση 

της PaO2 και άνω κατά την διάρκεια δοκιµασίας κόπωσης. 

2.  Στασιµότητα : έχουµε όταν ισχύουν 2 ή περισσότερα κριτήρια σε 2 συνεχόµενες επισκέψεις, µεταξύ 

3-6 µηνών θεραπείας. 

A . Αλλαγή κατά 10% στην TLC ή VC , ή µεταβολή λιγότερη των 200 ml 

Β.   Μεταβολή στην DLCO < 15% ή < 3 ml / min / mm Hg  

Γ.  Καµία µεταβολή στη saturation. 

 

3.  Aποτυχία  :  µετά 6µηνη  θεραπεία 

Α. Αύξηση συµπτωµάτων δύσπνοιας, βήχα. 

 Β.  Αύξηση σκιάσεων στην α/α θώρακα και ΗRCT. Ειδικά η εµφάνιση honeycombing  ή  σηµεία 

πνευµονικής υπέρτασης. 

Γ. Ενδείξεις επιδείνωσης, λειτουργικών δοκιµασιών σε δύο ή περισσότερες παραµέτρους (TLC, VC, 

DLCO, O2 saturation). 

 



Συστάσεις ΕRS / ATS  για την θεραπεία της IPF 

1. Θεραπεία:  Ανεπαρκή κλινικά δεδοµένα για επιµήκυνση ή ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΙPF. 

A. Όλοι οι ασθενείς παίρνουν αρχική θεραπεία 

        Β.  Όχι όλοι οι ασθενείς : αξιολόγηση κόστους/οφέλους σε καθένα χωριστά (>70 

ετών, παχυσαρκία, καρδιοπάθεια, Σ.∆., οστεοπόρωση, σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, 

honeycombing).  

2. Χρόνος έναρξης: Όσο νωρίτερα 

2. Είδος θεραπείας: Συνδυασµένη 

α.  κορτικοειδή: πρεδνιζόνη 

     0,5 mg / LBW / ηµερ.  για 4 εβδοµάδες, 

0,25   mg / LBW / ηµερ.  γ ια 8 εβδοµάδες, 

0,125   mg / LBW / ηµερ.   κάθε 2η ηµέρα 

Με Αζαθειοπρίνη:  2 –3 mg / LBW / ηµερ.   µέγιστη δόση 150 mg / ηµερ.  

Αρχικά 25 – 50 mg / ηµερ. αυξανόµενες σταδιακά κατά 25 mg  κάθε 7-14 ηµερ.µέχρι τη µέγιστη 

δόση,  ή 

Κυκλοφωσφαµίδη:  2 mg / LBW / ηµερ. µέγιστη δόση 150 mg / ηµερ. 

Αρχικά 25 – 50 mg / ηµερ. αυξανόµενες σταδιακά κατά 25 mg κάθε 7-14 ηµερ.µέχρι τη µεγίστη 

δόση. 

4. ∆ιάρκεια:   Αντικειµενική απάντηση όχι νωρίτερα των 3 µηνών. Συνέχιση µέχρι 6 

µήνες. 

Α. Στους  6 µήνες θεραπείας : 

Επιδείνωση: κορτιζόνη στη δόση της, αλλαγή κυτταροστατικών ή άλλo 

φάρµακο ή µεταµόσχευση. 

Βελτίωση – Στασιµότητα  :  Συνέχιση  ίδιων δόσεων.  

Β. Στους 12 µήνες θεραπείας : 

Επιδείνωση:  ∆ιακοπή, εναλλακτική θεραπεία, µεταµόσχευση.  



 

Γ.  Στους 18 µήνες θεραπείας : Εξατοµίκευση. 

5. Παρενέργειες:  ∆ιαφορετική απάντηση στην ίδια δόση. 

Α.  Αζαθειοπρίνη: Λευκά < 4000 / mm3 

Αιµοπετάλια <100. 000 / mm3 

*∆ιακοπή ή µείωση στο 50% µέχρι αποκατάστασης αιµατολογικών διαταραχών. Έλεγχος ανά 

εβδοµάδα.  

 Ηπατοκυτταρική  βλάβη. ∆ιακοπή κυτταροστατικών όταν οι τρανσαµινάσες 

τριπλασιασθούν, α  

Β. Κυκλοφωσφαµίδη: > 8 ποτήρια νερό/ηµέρα. Έλεγχος ούρων/µήνα. 

Αιµορραγική κυστίτιδα 

Γ.  Κορτικοειδή: Να προηγείται Μantoux 

Συνίσταται trimeth / sulfometh. Μία υψηλή δόση 3 φορές/εβδοµάδα. 

Προφύλαξη από Pneumonocystis carini. 

ΙΝΗ: Όταν η Mantoux (+) 

Όταν ζει σε ενδηµικό περιβάλλον 

Όταν > 15 mg κορτιζόνης 

6. . Άλλα µέτρα: 

α. Προγράµµατα αποκατάστασης. Βελτίωση ανοχής στην άσκηση και µείωση συµπτωµάτων 

δύσπνοιας,  αύξηση  ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης. Καθηµερινοί περίπατοι ή χρήση στατικού 

ποδηλάτου. 

β. Υποξυγοναίµία < 55 mm Hg  στην ηρεµία ή στην άσκηση χρήζει οξυγονοθεραπείας. 



γ. Σοβαρός παροξυσµικός βήχας: Συνήθη ανπβηχικά, κατάγµατα πλευρών δευτεροπαθώς. 

        Πνευµονική υπέρταση: Αγγειοδιασταλτικά,  µείωση πίεσης στην πνευµονική αρτηρία, µε 

επιφύλαξη (υπόταση).  

 

Μεταµόσχευση ενός πνεύµονα, επιφυλάσσεται σε ασθενείς που έχουν: 

Α.  Σοβαρή µείωση λειτουργικών δοκιµασιών, εξάρτηση από Ο2,  συνεχής επιδείνωση. 

Β. Σχετικές αντενδείξεις: Ασταθής ψυχοσωµατική κατάσταση. Σοβαρή συνυπάρχουσα νόσος (ήπατος, 

νεφρών, καρδίας).  

Γ.  Ηλικία < 60 ετών. Νωρίς στη λίστα αναµονής µοσχεύµατος. Ανεύρεση µοσχεύµατος συνήθως 

σε 2 χρόνια. 

∆. Θάνατοι στην αναµονή. 

Ε.  5 ετής επίΒίωση 50 - 60%. Επιπλοκές, αποφρακτική βρογχιολίτιδα, λοιµώξεις, καρδιακή ανεπάρκεια, 

απόρριψη µοσχεύµατος. 

   

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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6.  ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι∆ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (ΙΙ) 

 ΝΕΩΤΕΡΕΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

∆υστυχώς παρά την κλασσική θεραπεία, η ΙPF παραµένει µία προοδευτικά επιδεινούµενη, µη αναστρέψιµη 

και µοιραία νόσος. Πρόσφατα, µετά τη µελέτη των Selman και συν. όσο αφορά στην παθογένεια της νόσου, 

τη λύση στο αδιέξοδο πιθανόν να δώσει η προσπάθεια ανάπτυξης παραγόντων που θα αναστέλλουν τη 

βλάβη του επιθηλίου ή τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών ή θα ενεργοποιούν την επανα-επιθηλιοποίηση 

των κυψελίδων.  

Ήδη έχουν δοκιµαστεί ορισµένα φάρµακα σε πιλοτικές µελέτες µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η δράση 

τους όµως θα πρέπει να τεκµηριωθεί από µεγάλες καλά σχεδιασµένες µελέτες, µερικές από τις οποίες είναι 

ήδη σε εξέλιξη.  

 

Πιθανές εναλλακτικές θεραπείες: Αντιινωτικοί και άλλοι παράγοντες 

 

1. Ιντερφερόνη-γ (ΙFN gamma-1b) 

 

Οι Ziesche και συνP

  
Pαπέδειξαν τη χρήση της ΙFN gamma-1b στη θεραπεία της ΙPF .   Αν και η µελέτη αυτή έγινε 

αντικείµενο έντονης κριτικής τόσο για τον µικρό αριθµό ασθενών όσο και για την ασυνήθιστα καλή επιβίωση όλων 

των ασθενών, έδωσε ενθαρρυντικό µήνυµα το οποίο όµως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από άλλες µελέτες. 

Σε επόµενη µελέτη οι ίδιοι συγγραφείς έδειξαν ότι η IFN γ-1b καταστέλλει την έκφραση του transforming growth factor β 

(ΤGF β1), ενός µεταβιβαστή που εµπλέκεται στον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών και στην εναπόθεση του 



κολλαγόνου. Αυτή αποτελεί µία σηµαντική πληροφορία για το µηχανισµό δράσης της IFN-γ στην πνευµονική ίνωση 

καθώς επίσης εξηγεί γιατί κάποιοι ασθενείς δεν απαντούν στην παραπάνω θεραπεία.     

Πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν τα αποτελέσµατα µεγάλης πολυκεντρικής µελέτης φάσης III . Η µελέτη ήταν 

πολυκεντρική, διπλή-τυφλή και οι 330 ασθενείς µε ΙPF (που δεν είχε απαντήσει σε κορτκοστεροειδή) 

τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν IFN gamma-1b (200 µg three times weekly) ή placebo. Μετά από µέσο όρο θεραπεία 

58 εβδοµάδων η IFN gamma-1b θεραπεία δε επηρέασε σηµαντικά τον πρωταρχικό στόχο της µελέτης που ήταν 

η επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (progression-free survival). Eπίσης, η παραπάνω θεραπεία δε επηρέασε 

σηµαντικά τις παραµέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας, την ανταλλαγή αερίων ή την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Οσον αφορά την επιβίωση 10% των ασθενών πέθαναν στο IFN gamma-1b group, σε σύγκριση µε 

17% στο placebo group (p=0.08). Τέλος, η επίπτωση των παρανεργειών δεν ήταν στατιστικά σηµαντική 

ανάµεσα στις δύο οµάδες θεραπείας. 

Πρόσφατα έχουν δηµοσιευτεί τα αποτελέσµατα 3 µικρών και µη τυχαιοποιηµένων µελετών που έχουν 

δοκιµάσει την IFN gamma-1b στην ΙPF, τα οποία διιστανται.   Συµπερασµατικά τα µέχρι σήµερα 

αποτελέσµατα για τη χρήση της IFN gamma-1b δεν είναι διαφωτιστικά και χρειάζονται νέες, µεγαλύτερες σε 

µέγεθος ασθενών αλλά και σε διάρκεια θεραπείας για να καταλήξουµε σε ποιούς ασθενείς µε ΙPF έχει θέση 

η παραπάνω θεραπεία.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα µεγάλη πολυκεντρική µελέτη φάσης ΙΙΙ µε χορήγηση ιντερφερόνης-γ σε 600 

ασθενείς µε ήπια-µέτρια νόσο  (entitled INSPIRE).  

 

2. Κολχικίνη 

 

Eµποδίζει το σχηµατισµό του κολλαγόνου και την απελευθέρωση του αυξητικού παράγοντα των µακροφάγων 

των κυψελίδων και της φιπρονεκτίνης. Η κολχικίνη όπως και η πιρφενιδόνη φαίνεται να επηρεάζουν τη 

δραδτηριότητα των ινοβλαστών. 

Προηγούµενες µελέτες, οι περισσότερες από τη Μayo Clinic είχαν δείξει ότι η αποτελεσµατικότητα της είναι 

συγκρίσιµη µε αυτή των κορτικοστεροειδών και µε λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες. Παρόλα αυτά, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί παραπάνω, πρόσφατη µελέτη.  

 

 



3. Anti-TNF-a agents 

 

Άλλη κυτταροκίνη που ίσως παίζει σηµαντικό φλεγµονώδη ρόλο στην IPF είναι ο ΤΝF-a (tumor necrosis 

factor) , o οποίος µπορεί να οδηγήσει σε υπερέκφραση άλλων κυτταροκινών, όπως ο TGF-β. Αυτό έχει 

αποδειχθεί σε µοντέλο bleomycin-induced. ∆ύο καινούργοι anti-TNF Tπαράγοντες, etanercept και infliximab, 

προτείνονται ως εναλλακτική θεραπεία στην IPF. Έχουν δοκιµαστεί µε σχετική επιτυχία σε ρευµατοειδή 

αρθρίτιδα µε πνευµονική συµµετοχή (RA associated interstitial lung disease), καθώς και σε ανθεκτική 

σαρκοείδωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη µελέτη αυτών των φαρµάκων στην IPF. 

 

 

4. Αντιοξειδωτικοί παράγοντες 

 

Οι ρίζες OB2B ενοχοποιούνται για τοξική βλάβη στο πνευµονικό παρέγχυµα γι ΄αυτό το λόγο δοκιµάζονται 

αντιοξειδωτικοί παράγοντες όπως, η γλουταθειόνη, η ταυρϊνη, η νιασίνη και οι υψηλές δόσεις Ν –

ακετυλοκυστείνης.  Αναµένονται  τα αποτελέσµατα  πολυκεντρικής µελέτης που εξετάζει το ρόλο της 

ακετυλοκυστείνης στη θεραπεία της  ΙPF (Ifigenia study). 

 

 

5. Kυκλοσπορίνη Α 

 

 

Έχει αποδειχθεί ότι η κυκλοσπορίνη Α (Cs-A) όπως και η ιντερφερόνη-γ αποτελούν ισχυρούς ανταγωνιστές 

της δραστηριότητας του TGF-β in vitro. Πρόσφατα µελετήθηκαν οι µοριακοί µηχανισµοί δράσης της 

κυκλοσπορίνης Α in vivo. 

Σε ιαπωνική αναδροµική µελέτη ασθενών µε IIPs ανθεκτικές στα κορτικοστεροειδή, χορηγήθηκε Cs-A σε 

χαµηλό δοσολογικό σχήµα (100-130 mg/day) σε συνδυαµό µε κορτιζόνη σε 49 ασθενείς µε οξεία εξάρση της 

νόσου τους. Τα αποτελέσµατα της µελέτης ήταν ενθαρρυντικά, καθώς η πρόγνωση των ασθενών έµεινε 

σταθερή ή βελτιώθηκε στο 20% των περιπτώσεων UIP και σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό των NSIP.  

 



Συµπέρασµα 

 

Μέχρι να έχουµε τα αποτελέσµατα των τρέχουσων µελετών, όπως αναφέρουν οι Collard και King, ο ιατρός 

ακολουθώντας τις οδηγίες της ERS/ATS, όταν αποφασίσει να δώσει θεραπεία, χορηγεί το συνδυασµό των 

κορτικοστεροειδών µε τα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα και ελέγχει την ανταπόκριση µετά από 6 µήνες. 

Ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν είναι υποψήφιοι  για συµµετοχή σε κλινικές µελέτες νέων φαρµάκων και 

αν είναι εφικτό να παραπέµπονται για εκτίµηση για µεταµόσχευση πνεύµονα.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Η Ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση (ΙΠΙ) ή κρυπτογενής ινωτική κυψελιδίτιδα  (CFA) ορίζεται ως κάθε 

ινωδοποιός φλεγµονώδης νόσος, της οποίας ο αιτιολογικός παράγοντας είναι άγνωστος. Οι υποκινητικοί 
παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της ΙΠΙ είναι άγνωστοι, αλλά ιογενείς λοιµώξεις, γενετικές και 
ανοσολογικές διαταραχές φαίνεται να είναι σηµαντικοί. Η ΙΠΙ είναι η πιο συνήθης ανάµεσα στις επτά οντότητες 
των ιδιοπαθών διαµέσων πνευµονίων και έχει τη χειρότερη πρόγνωση (1-3). Η µέση επιβίωση των ασθενών 
µε ΙΠΙ δεν ξεπερνά τα 3-5 χρόνια µετά την έναρξη των συµπτωµάτων (4-5). 

Σε αυτό το σηµείο είναι αναγκαίο να τονίσουµε ότι η θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου δεν έχει 
επιτύχει εώς τώρα τα καλύτερα αποτελέσµατα αφού δε στηρίζεται σε παθογενετικούς µηχανισµούς ή 
φλεγµονώδεις παράγοντες. Η νόσος  απαντά ελάχιστα εώς καθόλου στη µέχρι σήµερα συνιστώµενη θεραπέια 
µε κορτικοστεροειδή ή κυτταροστατικά (1).  Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και νέες θεραπείες είναι δεδοµένη 
στην προσπάθεια για να αναστραφεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί ο πολλαπλασιασµός / ενεργοποίηση των 
ινοβλαστών καθώς και το ανώµαλο remodeling του συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζουν τη νόσο.   

 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
   Πρωταρχικός σκοπός της µελέτης µας είναι να µελετήσουµε σε µεγάλο δείγµα ασθενών που πάσχουν 

από ΙΠΙ, ιστολογικά βεβαιωµένη, τους φλεγµονώδεις παράγοντες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)  και την πιθανή µεταβολή τους 
µετά από µακροχρόνια θεραπεία µε ιντερφερόνη γάµµα-1β (ΙFN-γ-1β) ή κολχικίνη.  

∆ευτερεύοντες στόχοι επίσης, είναι: 

• H έκβαση  (οutcome) της νόσου (βελτίωση, σταθεροποίηση, επιδείνωση), η οποία θα ελέγχεται µε τους 
δείχτες της πνευµονικής λειτουργίας (σπιροµέτρηση, στατικοί πνευµονικοί όγκοι, διάχυση). Επίσης η 
έκβαση της νόσου θα εκτιµηθεί και µε τα υπόλοιπα κριτήρια των ERS/ATS, όπως η συµπτωµατολογία 
(βήχας, δύσπνοια) και τα ευρήµατα της υπολογιστικής τοµογραφίας υψηλής ευκρίνειας (HRCT).  

• Η ποιότητα ζωής που θα αξιολογείται µε τη χρήση των κατάλληλων ερωτηµατολογίων. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

• Η επιβίωση των ασθενών µετά τη θεραπεία. 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
 
 
 
ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

• ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ- γ  
     (interferon -γ, ΙFN γ) 
 

• ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
     (connective tissue growth factor, CTGF) 
 

• ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ β1 
(transforming growth factor β1, TGF-β1 
 

• IΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 12 
(interleukin 12, IL-12) 
 

• IΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝH 18 
(interleukin 18, IL-18)  
 

 



 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΙΜΕΣ   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
1. στον ιστό (TGF-β1, CTGF, IFN-γ) 
2. στο BALF (IL-12, IL-18) 
3. στο Induced Sputum (IL-12, IL-18) 
 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 

1. UEKBΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

• PFTs (σπιροµέτρηση, όγκοι, διάχυση) 

• ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (στην ηρεµία, στη µέγιστη κόπωση) 

• Συµπτωµατολογία (βήχας, δύσπνοια) 

• HRCT ευρήµατα  
 

 2. UΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (QUALITY OF LIFE, QOL U) 

• Eρωτηµατολόγιο St. George (SGRQ) 
 
U3.  ΕΠΙΒΙΩΣΗ (SURVIVAL)U 



 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
 

Η θεραπευτική αντιµετώπιση της νόσου δεν έχει αποφέρει εώς τώρα τα καλύτερα αποτελέσµατα αφού 
µε τα κορτικοειδή, που αποτελούν την κύρια φαρµακολογική θεραπεία της νόσου, παρατηρείται 
αντικειµενική βελτίωση  περίπου στο 10-30% των ασθενών. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες των 
κορτικοστεροειδών είναι πολλές (σύνδροµο Cushing, κατάθλιψη, σακχ.διαβήτης, µυοπάθεια κ.α.), ενώ 
δεν υπάρχει καµία µελέτη που να έχει αποδείξει  ότι υπάρχει καλύτερη επιβίωση σε ασθενών σε 
σύγκριση µε ασθενείς που δεν έχουν λάβει θεραπεία, προφανώς για λόγους δεοντολογίας (1-2). 
Ειδικότερα, επί αποτυχίας της θεραπείας µε κορτικοειδή προστίθενται κυτταροστατικά, όπως 
κυκλοφωσφαµίδη ή αζαθειοπρίνη τα οποία αναστέλλουν την πολυµορφοπυρινική κυψελιδίτιδα, 
καθυστερούν την επιδείνωση της πνευµονικής λειτουργίας χωρίς όµως να αλλάζουν την επιβίωση (1-
2).  

Πρόσφατα έχει χρησιµοποιηθεί η κολχικίνη , κυρίως από τη Mayo Clinic, η οποία  προτείνεται 
µετά από πολλές µελέτες, ότι µπορεί να φανεί χρήσιµη στην επιβράδυνση της ινωτικής διεργασίας. 
∆ιαθέτει πολλές ιδιότητες, όπως: 

• Σταµατά την κυτταρική διαίρεση 

• Αναστέλλει την µετακίνηση των ουδετερόφιλων 

• Αναστέλλει την απελευθέρωση ορισµένων πρωτεϊνών από τα κύτταρα  

• Μπλοκάρει in vitro  την έκκριση της φιµπρονεκτίνης και του αυξητικού παράγοντα  
προερχόµενου από τα κυψελιδικά µακροφάγα (alveolar macrophaged growth factor, 
AMDGF). 

• Ίσως να παρεµβαίνει  στην έκκριση του κολλαγόνου από τους ινοβλάστες και να αυξάνει την 
αποδόµησή του  διεγείροντας τη δράση της κολλαγενάσης. 

 
 Όµως σε µελέτες που συγκρίνουν την κολχικίνη µε τα κορτικοειδή φαίνεται ότι το κύριο της 
πλεονέκτηµα είναι οι λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές, όπως 
ναυτία και έµετος. 
 
Η ιντερφερόνη- γ, η οποία είναι µία ανοσορυθµιστική κυτταροκίνη,  αποτελεί µια ελκυστική 

θεραπευτική προσέγγιση διότι έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ισχυρός τροποποιητής του ανοσολογικού 
συστήµατος . 

• Ενισχύει την αντισωµατοεξαρτώµενη ανοσία, αυξάνοντας την έκφραση των υποδοχέων Fc της IgG 
στα µακροφάγα, ενώ συγχρόνως διεγείρει την έκκριση των ιντερλευκινών IL 1 και IL 2 . 

• Aυξάνει την έκφραση των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας τάξεων Ι και ΙΙ, διευκολύνοντας έτσι την 
αναγνώριση των αντιγόνων από τα ειδικά Τ -    λεµφοκύτταρα. 



 

• Αυξάνει σηµαντικά την αντιµικροβιακή δραστηριότητα του ξενιστή, ενισχύοντας τη λειτουργία των 
µακροφάγων, κοκκιοκυττάρων και φυσικών κυττάρων φονέων (ΝΚ). 

• Τροποποιεί την παραγωγή των αντισωµάτων από τα Β λεµφοκύτταρα διεγείροντας την έκκριση 
της ΙgG και καταστέλλοντας την έκκριση της IgE . 

• Mειώνει  την έκφραση του αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης (insulin growth factor, IGF-1), o 
οποίος είναι  προϊνωτικός παράγοντας, καθώς και αναστολή του πολλαπλασιασµού των 
ινοβλαστών και της σύνθεσης του κολλαγόνου. 

• Αναστέλλει τον αυξητικό παράγοντα των ινοβλαστών (fibroblast growth factor 2, FGF-2) και µια 
οµάδα κυτταροκινών που παράγονται από τα ουδετερόφιλα. 

 
Σε πρόσφατη µελέτη, ο Ziesche και οι συνεργάτες του χρησιµοποίησαν ιντερφερόνη γάµµα -1β µαζί µε 

χαµηλές δόσεις πρεδνιζολόνης σε ασθενείς µε ΙΠΙ. Παρατήρησαν σηµαντική βελτίωση της πνευµονικής 
λειτουργίας στους 9 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ιντερφερόνη γάµµα-1β µε προσθήκη πρεδνιζολόνης 
σε σύγκριση µε τη χορήγηση πρεδνιζoλόνης, για ένα έτος. 

Χρησιµοποιώντας την αντίστροφη αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (reverse-transcription 
polymerase chain reaction, RT-PCR) απέδειξαν ότι η θεραπεία µε ιντερφερόνη γάµµα-1β µειώνει τα επίπεδα 
του m-RNA του µετασχηµατιστικού αυξητικού  παράγοντα β1 (transforming growth factor β1,TGFβ1)  και του 
αυξητικού παράγοντα  του συνδετικού ιστού (connective-tissue growth factor, CTGF), σε ιστολογικά δείγµατα 
πριν, και 6 µήνες µετά τη θεραπεία.  

Από τα αυτά τα δεδοµένα, αλλά και τη µέχρι τώρα απογοητευτική θεραπευτική προσέγγιση της ΙΠΙ 
διαφαίνεται η ανάγκη µιας µεγαλύτερης µελέτης για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων  της ανωτέρου  
µελέτης ‘πιλότου’ . 



 

 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
UΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής των Νοσοκοµείων. Μεταξύ Μαρτίου 2000 και 

Ιανουαρίου 2004, 68 ασθενείς εξετάστηκαν από 8 κέντρα στην Ελλάδα για τη µελέτη. Τελικά 50 ασθενείς 
πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια και τυχαιοποιήθηκαν, µετά από γραπτή συγκατάθεση. Από τους 50 
ασθενείς οι 32 έλαβαν ΙFN –g-1b και οι 18 κολχικίνη, σύµφωνα µε το σύστηµα τυχαιοποίησης. 
 

• Πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη, παράλληλη και συγκριτική µελέτη. 

• Η µελέτη είχε διάρκεια περίπου 4 χρόνια (Μάρτιος 2000- Ιανουάριος 2004)  κατά τους οποίους οι ασθενείς 
θα πραγµατοποιούν 8 ή 9 επισκέψεις στην κλινική. 

 

• Η µελέτη χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 
 
1. Περίοδος εισαγωγής                  8 εβδοµάδες 
2. Περίοδος θεραπείας                   2 έτη 
3. Περίοδος παρακολούθησης       24 εβδοµάδες 
 

Κατά την περίοδο εισαγωγής, διάρκειας 2 µηνών (κλινικές επισκέψεις 1-2), στους ασθενείς θα 
χορηγούνται 50 mg πρεδνιζολόνης από το στόµα καθηµερινώς για 1 µήνα, µε σταδιακή µείωση της δόσης ανά 
10 mg κάθε εβδοµάδα  του εποµένου µήνα της περιόδου εισαγωγής.  

Κατά την περίοδο θεραπείας, διάρκειας 24 µηνών, θα λάβουν µέρος οι ασθενείς εάν η παραπάνω, 
επιπρόσθετη θεραπεία µε τα κορτικοειδή αποδειχθεί αναποτελεσµατική. Σε αυτή τη χρονική στιγµή  θα γίνει 
τυχαιοποίηση σε δύο οµάδες. Η τυχαιοποίηση θα είναι 2 : 1 υπέρ της ιντερφερόνης (για την καλύτερη 
αξιολόγηση του νέου φαρµάκου).  

Η µία θα λαµβάνει υποδορίως ιντερφερόνη γάµµα-1β, 3 φορές την εβδοµάδα, υποδορίως, και σε δόση 
200 µg για 2 έτη µαζί µε 10 mg πρεδνιζολόνης ενώ η δεύτερη θα λαµβάνει 1mg κολχικίνης καθηµερινά µαζί µε 
10 mg πρεδνιζολόνης.(κλινικές επισκέψεις 3-7) 

Κατά την περίοδο παρακολούθησης, διάρκειας 6 µηνών, θα πραγµατοποιούνται οι τελικές κλινικές 
επισκέψεις (8, 9), 3 και 6 µήνες αντίστοιχα, αφού οι ασθενείς θα έχουν σταµατήσει τη θεραπεία της µελέτης. 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3  
 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 ΕΙΣΑΓΩ-ΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ   ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1 2 3 4 5 6 7 8               9 
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 4       
ΑΝΤΙΚ.ΕΞΕΤΑΣΗ 4 4 4 4 4 4 4 4                    4 
BIΟΧΗΜΙΚΑ 4 4 4 4 4 4 4 4 
ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ 4 4 4 4 4 4 4 4 
ΤΚΕ 4 4 4 4 4 4 4 4 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΘΩΡΑΚΟΣ 

4   4   4 4 

SPUTUM INDUCTION 4      4 
HRCT  4      4 
TC-DTPA   4    4 4 
PTFS: 4 4 4 4 4 4 4 4 
Σπιροµέτρηση        
TLC        
DLCO        
 AΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 4 4 4 4 4 4 4 4 
Στην ηρεµία        
Στη µεγ. Κόπωση        
QOL 4      4 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 4      4 
Συµπλήρωµα        
Immunocomplexes        
ANA        
  FOB: 4    4   
TBB     4   
BAL 4    4   
OPEN LUNG Bx 4       

 



 

• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    
 
1. Άνδρες  ή γυναίκες από 40 εώς 80 ετών 
2. Ασθενείς µε ΙΠΙ (UIP) διαγνωσµένη, κατά προτίµηση, µε  χειρουργική βιοψία πνεύµονα (ανοιχτή ή 

θωρακοσκοπική) µε την οποία ελαττώνεται η πιθανότητα λάθους από τη διαβρογχική και επιτρέπεται 
διάκριση µεταξύ NSIP και UIP.  

3. Σε περίπτωση απουσίας ιστολογικής επιβεβαίωσης της διάγνωσης θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια 
ERS /ATS, δηλαδή 4 από τα µείζονα και τουλάχιστον 3 από τα ελάσσονα κριτήρια. 

4. Tα ακτινολογικά κριτήρια στη HRCT για τη διάγνωση της UIP είναι τα παρακάτω:  

• H απουσία αµφοτερόπλευρης ανοµοιογενούς διήθησης 

• Η παρουσία κυρίως περιφερικής κατανοµής των βλαβών  
5. Νεοδιαγνωσµένοι ασθενείς που δεν έχουν λάβει άλλη θεραπεία 
6. Παλαιοί ασθενείς µε ΙΠΙ που έχουν µείωση της πνευµονικής λειτουργίας (TLC, FVC, DLCO) τουλάχιστον 

κατά 10%, ένα χρόνο πριν την έναρξη της µελέτης παρά την επανειληµµένη  χρήση κορτικοειδών ή/και  
κυτταροστατικών για τουλάχιστον 6 από τους 12 µήνες. 

7. FVC µεταξύ 55% και 90% επί της προβλεπόµενης τιµής 
8. PaO2 > 55 mm Hg στην ηρεµία. 
9. Γραπτή συγκατάθεση των ασθενών για τη συµµετοχή τους στη µελέτη. 
10.  H επιπρόσθετη θεραπεία µε τα κορτικοειδή ήταν αναποτελεσµατική (RUN-IN) 
11.     Επιθυµία των ασθενών να επιστρέφουν για κλινική επίσκεψη κάθε 3 µήνες για χρονικό διάστηµα 2 έτη. 



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ   
 
 

Οι ασθενείς θα αποκλείονται από τη µελέτη εάν πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 
 
1. Ιστορικό έκθεσης σε οργανικές και ανόργανες κόνες ή φάρµακα που είναι γνωστό ότι προκαλούν 

πνευµονική ίνωση. 
2. Παθήσεις του κολλαγόνου 
3. Άλλες χρόνιες πνευµονικές παθήσεις 
4. ΙΠΙ τελικού σταδίου , δηλαδή µε DLCO  <  35% της προβλεπόµενης τιµής. 
5. Ιστορικό αλλεργίας,  εγκυµοσύνη ή θηλασµός 
6. Ενεργός φυµατίωση που θεραπεύτηκε εντός του προηγούµενου έτους 
7. Άλλες παθήσεις που µπορεί να επηρεάσουν το προσδόκιµο επιβίωσης (comorbidities)  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ HRCT ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  
 
H  HRCT εξέταση των ασθενών γινόταν σε χρονική απόσταση ενός µηνός από τις δοκιµασίες 

πνευµονικής λειτουργίας. Η σύγκριση των διαδοχικών εξετάσεων γινόταν σε τρεις διαφορετικές χρονικές 
στιγµές από την έναρξη της θεραπείας (baseline, 6, 12 και 24 µήνες). 

Για την αξιολόγηση των ευρηµάτων καθώς και για την ποσοτικοποίηση αυτών χρησιµοποιήθηκε από 
τους ακτινολόγους της µελέτης το ‘’ Total Interstitial Disease  Score’’ (TID). Το σύστηµα αυτό βαθµολόγησης- 
αξιολόγησης έχει χρηµοποιηθεί και σε άλλες µελέτες µε καλές συσχετίσεις µε τις πνευµονικές δοκιµασίες. 

Το σύστηµα βαθµολόγησης αποτελείτο από µία κλίµακα πέντε βαθµίδων: -1 και –2 δηλώνουν βελτίωση, 
η στασιµότητα των ευρηµάτων βαθµολογείται µε 0, και +1 και +2 χρησιµοποιούνται για επιδείνωση της νόσου.



 

    ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Το πειραµατικό µέρος της µελέτης εκπονήθηκε στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Πνευµονολογικής 
Κλινικής . 
Το υλικό που θα χρησιµοποιηθούν προέρχονται από το βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (Bronchoalveolar 
lavage fluid, BALF) , τα προκλητά πτύελα (Induced Sputum, IS)  και τον ιστό των ασθενών.  
Η λήψη ιστού θα γίνει αρχικά µε ανοιχτή ή θωρακοσκοπική βιοψία πνεύµονος. Η  δεύτερη, 6 µήνες και η 
τρίτη 18 –24 µήνες µετά τη  θεραπεία, πραγµατοποιήθηκαν µε διαβρογχική βιοψία πνεύµονος από το ίδιο 
πνευµονικό τµήµα. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε σε 10 ασθενείς (1/5 του συνολικού αριθµού) , 
µετά από γραπτή συγκατάθεση τους. Από αυτούς, 6 ελάµβαναν IFN-γ-1b και 4 ήταν από τη θεραπευτική 
οµάδα της κολχικίνης. 
Τα δείγµατα θα ληφθούν κυρίως από ασθενείς που παρακολουθούνται στην Πνευµονολογική Κλινική του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης, ενώ προκειµένου να συµπληρωθεί µεγαλύτερος 
αριθµός δειγµάτων και από  άλλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας, σε επίπεδο εθνικής µελέτης.   
Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί προσδιορισµός της αντιγραφής των γονιδίων για τις παρακάτω 

κυτταροκίνες ή παράγοντες: 

• INTERFERON-GAMMA ,διότι: 
1. Aναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών του πνεύµονα και µειώνει τη σύνθεση των 

πρωτεϊνών, όπως το κολλαγόνο. 
2.  Οι ασθενείς µε ΙΠΙ έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ χαµηλά ή και ανύπαρκτα επίπεδα IFN- γάµµα. 

• ΤGF-β1, διότι: 
1. Προκαλεί σοβαρή ίνωση στον πνεύµονα, σε πειραµατόζωα που υπερεκφράζουν τον TGF-β1 
2. Πειραµατικά δεδοµένα σε in vitro συστήµατα έχουν δείξει ότι η INF-γ ρυθµίζει την έκκριση του TGF-

β1. 
3. Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι ο TGF-β1 αναστέλλει την έκκριση της INF-γ σε κύτταρα 

«φονείς»,  οπότε θα ελεγχθεί κατά πόσο αυτό παρατηρείται και σε µεσεχγυµατικούς ιστούς. 

• CTGF,διότι: 
Οι επιδράσεις του TGF-β1 στην επούλωση και στην ίνωση φαίνεται ότι πραγµατοποιούνται µέσω της 
δράσης του αυξητικού παράγοντα του συνδετικού ιστού CTGF . 

• ΙL-12,  διότι: 
Συµµετέχει στην Τh1 ανοσολογική απάντηση καθώς και στον πολλαπλασιασµό και στη δραστηριότα των 
Τ κυττάρων.  

• ΙL-18, διότι: 
Παράγεται από µονοκύτταρα και µακροφάγα. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως IGIF (IFN-γ Inducing Factor). 
Φαίνεται ότι η IL-12 και IL-18 δρουν στα Th1 κύτταρα έτσι ώστε να παραχθεί ΙFN-γ. Αυτές οι 
κυτταροκίνες έχουν συνεργική δράση και δεν έχουν µελετηθεί εώς τώρα σε ασθενείς µε ΙΠΙ. 



 

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 
1. ΑΛΥΣΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ 
 
Η κύρια τεχνική που εφαρµόστηκε είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Polymerase Chain 
Reaction, PCR). Aναλυτικότερα, η µεθοδολογία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 
 Α. Συγκέντρωση υλικού 
Οι φρέσκοι ιστοί για την αποµόνωση του DNA και του RNA, θα προµηθεύονται από τα νοσοκοµεία-

κέντρα που θα συµµετέχουν στη µελέτη και θα πραγµατοποιείται άµεση φύλαξή τους σε υγρό άζωτο ή στους –
80P

ο
PC. 
         Β. Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων 
Η αποµόνωση του DNA θα γίνει µε χρήση του ενζύµου πρωτεϊνάσης Κ, φαινόλης- χλωροφορµίου και η 
κατακρήµνισή του µε τη βοήθεια αιθανόλης και χλωριούχου νατρίου. Η αποµόνωση του RNA, θα γίνει µε 
τη µέθοδο του RNA solB και η κατακρήµνισή του µε τη βοήθεια ισοπροπανόλης και χλωριούχου λιθίου. 
Η άλλη τεχνική  που θα εφαρµοστεί είναι η ανάστροφη αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (reverse 
transcription PCR, RT-PCR), όταν στην εφαρµογή του PCR χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα RNA. 
Αρχικά γίνεται αποµόνωση RNA, µετατροπή σε cDNA  και ειδική ενίσχυση των αλληλουχιών που θα 
µελετηθούν µε την παραπάνω µέθοδο. Το PCR προϊόν ηλεκτροφορείται και στις ζώνες του 
ηλεκτροφορήµατος είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί πυκνοµετρική ανάλυση, για τον προσδιορισµό του 
σχετικού  αριθµού αντιγράφων των διαφόρων ζωνών. Μία τέτοια ανάλυση έχει τη δυνατότητα να 
αποκαλύψει την υπερέκφραση, ή την καταστολή της έκφρασης του υπό µελέτη αλληλοµόρφου. Αν 
µάλιστα, στην αλυσιδωτή  αντίδραση πολυµεράσης ενισχυθεί  παράλληλα και η αλληλουχία που 
ενδιαφέρει, σε γνωστό αριθµό αντιγράφων, τότε τα αποτελέσµατα  είναι δυνατόν να γίνουν απόλυτα. 

Γ.   Ενίσχυση µε PCR 
H ειδική ενίσχυση των προς µελέτη RNA αλληλουχιών, θα γίνεται µε την εφαρµογή κατάλληλου προγράµµατος 
για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης.  
∆. Ηλεκτροφορήσεις 
Η ανάλυση της κινητικότητας των προϊόντων της PCR, θα γίνεται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης, ή 
ακρυλαµιδίου.  
 

2. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 
 

Η διαδικασία της πρόκλησης πτυέλων πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ενός κατάλληλου νεφελοποιητή  
(Ultraneb 2000, De Vilbiss, Somerset, PA, USA). O νεφελοποιητής είχε έναν µέσο όγκο εξόδου περίπου 1.5 ml 
/min και παρήγαγε σωµατίδια µέσης διαµέτρου 4.5 µm. Οι ασθενείς εισπνέανε, διαµέσου του νεφελοποιητή 
υπέρτονο διάλυµα NaCL. Προτιµήθηκε η χρήση υπέρτονου διαλύµατος λόγω της µεγαλύτερης αποδεδειγµένης 
αποτελεσµατικότητας του υπερτόνου, σε σχέση µε το ισότονο στην πρόκληση πτυέλων. Στο νεφελοποιητή 



 

τοποθετήθηκε υπέρτονο διάλυµα 3.5%. Η νεφελοποίηση πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου   µε τη  
βοήθεια ενός σωλήνα 100 cm, εσωτερικής διαµέτρου 22 mm. Όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία έιχαν 
κλειστή τη µύτη τους και εφάρµοζαν το στόµα τους καλά στην άκρη του σωλήνα. Πραγµατοποιήθηκαν τρία 
διαστήµατα επτά λεπτών, εισπνοής του υπέρτονου διαλύµατος. Σε κάθε νέο διάστηµα γινόταν αλλαγή του 
υπέρτονου διαλύµατος. Μετά από κάθε περίοδο εισπνοής του υπέρτονου διαλύµατος, ο ασθενής φύσαγε τη 
µύτη του και ξέπλενε το στόµα του µε καθαρό νερό, προκειµένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν η επιµόλυνση. 
Μετά ενθαρρύναµε τον ασθενή να προσπαθήσει να βήξει προκειµένου να αποβάλλει τα πτύελα, τα οποία 
παράχθηκαν κατά τη διαδικασία. Προκειµένου να περιοριστεί η επιµόλυνση λόγω σάλιου, ζητήθηκε από τον 
ασθενή να προσπαθήσει να συλλέξει ξεχωριστά πτύελα και σάλιο. Ο ασθενής έδινε τα πτύελα σε ένα 
αποστειρωµένο δοχείο, το οποίο διατηρούνταν σε πάγο. Η διαδικασία της πρόκλησης σταµατούσε µετά από 
τρεις περιόδους νεφελοποίησης διάρκειας 7 λεπτών. Ή νωρίτερα εάν τα παραχθέντα πτύελα ήταν 
ικανοποιητικά σε ποσότητα και ποιότητα, εάν υπήρχε πτώση της FEV1 µεγαλύτερη από το 20% της αρχικής 
τιµής ή εάν υπήρχαν συµπτώµατα. Από τους ασθενείς ζητήθηκε να προσπαθήσουν να δώσουν πτύελα όχι 
µόνο κατά το τέλος των αντιστοίχων χρονικών περιόδων, αλλά και οποτεδήποτε αισθάνονταν την ανάγκη.  
Οι ασθενείς ήταν νηστικοί µερικές ώρες πρίν την πρόκληση προκειµένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ναυτίας 
και εµέτου. Τα πτύελα που ορισµένες φορές δίνονταν από τους ασθενείς αυτόµατα δε χρησιµοποιήθηκαν στην 
περαιτέρω ανάλυση λόγω της χαµηλής βιωσιµότητας των κυττάρων αλλά και της πτωχής ποιότητας. Όλα τα 
πτύελα προήλθαν µε την τεχνική της νεφελοποίησης. Από όλους τους ασθενείς ζητήθηκε η εισπνοή να είναι 
κανονική, χωρίς υπερβολές, ούτε ρηχή ούτε βαθιά ώστε να υπάρχει σχετική οµοιογένεια.  
Ο πληθυσµός ελέγχου περιελάµβανε 10 υγιείς εθελοντές (5 γυναίκες, 5 άνδρες) µέσης ηλικίας 61 ετών που 
ήταν ικανοί να παράγουν σηναντική ποσότητα πτυέλων µε τη βοήθεια της πρόκλησης. Όλα τα άτοµα που 
συµµετείχαν στη µελέτη δεν παρουσίαζαν λοίµωξη αναπνευστικού για τουλάχιστον 6 εβδοµάδες πριν την 
έναρξη της διαδικασίας.  
Έπειτα ακολούθησε η ανάλυση δείγµατος των πτυέλων σύµφωνα µε το γνωστό στην κλινική πρωτόκολλο.  
Παρασκευάσαµε τα πλακάκια τοποθετώντας 50 µl εναιώρηµα στα σωληνάρια της κυτταροφυγοκέντρου 
(Αerospray, Wescor, Utah, USA). ∆ύο πλακάκια βάφτηκαν µε χρώση May Grunewald Giemsa ως εξής; 5 Λεπτά 
µεθανόλη, 5 λεπτά May Grunewa;d, 8 λεπτά  Giemsa. Προχωρούµε σε προσδιορισµό των κυττάρων µε τη 
βοήθεια της χρώσης May Grunewald Giemsa και πιο συγκεκριµένα µετρήσαµε 400 περίπου µη πλακώδη 
κύτταρα και προσδιορίζουµε τον αριθµό των µακροφάγων, των λεµφοκυττάρων, των πολυµορφοπυρήνων κ.α. 
Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε από δύο παρατηρητές. Ο µέσος όρος των δύο υπολογισµών χρησιµοποιήθηκε 
για τον υπολογισµό του απόλυτου κυττάρων.  Από τα δείγµατα που στρώθηκαν στα πλακάκια θεωρήθηκαν 
κατάλληλα µόνο αυτά που παρουσιάσαν βιώσιµότητα > 70% και αυτά που είχαν επιθηλιακά σε ποσοστό < 
20%. Τα υπόλοιπα πλακάκια (χωρίς χρώση) µονιµοποιήθηκαν µε ακετόνη και διατηρήθηκαν στους –80.  
Επιπρόσθετα 300 µl από το εναιώρηµα των πτυέλων χρησιµοποιήθηκε για κυτταροµετρία ροής µε τη βοήθεια 
της χρήσης αντισωµάτων CD45+ (Pcy), άντι-CD3+ (PE)  και άντι-CD4+ (FITC) και άντι-CD8+ (FITC). 
Eπίσης φυλάχτηκε υπερκείµενο (supernatant) στο οποίο και πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των 
επιπέδων IL-12 και IL-18, µε τη µέθοδο ΕLISA. Για να γίνει σύγκριση των επιπέδων των παραπάνω 



 

ιντερλευκινών πρίν και µετά τις αντίστοιχες θεραπευτικές προσεγγίσεις έγινε επανάληψη της διαδικασίας µετά 
από 12 µήνες θεραπείας. Τη διαδικασία πρόκλησης πτυέλων επανέλαβαν 10 ασθενείς που ελάµβαναν ΙFN-γ-
1b και 5 ασθενείς από την οµάδα της κολχικίνης, µετά από γραπτή συγκατάθεση.  
 

3. ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ 
 

Η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος πραγµατοποιήθηκε δύο εβδοµάδες µετάτην πρόκληση πτυέλων, µε τη 
βοήθεια του ινοβρογχοσκοπίου. Η βρογχοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες. 
 
Μετά τη βρογχοσκόπηση το δείγµα προωθήθηκε άµεσα στο εργαστήριο και φυλάκτηκε σε πάγο µέχρι τη 
µεταφορά του στο χώρο εξεργασίας. Το BALF που λαµβάνεται µε τη βρογχοσκόπηση διηθείται διαµέσου ενός 
φίλτρου νάιλον (Τhompson, Ontario, Canada). Aκολουθεί ήπια ανάµειξη µε πιπέτα µε ευρύ στόµιο και 
φυγοκέντρηση (1500 στροφές) για 10-15 λεπτά σε θερµοκρασία 4P

0
PC. Στη συνέχεια γίνεται προσδιορισµός του 

συνολικού αριθµού των κυττάρων ανά ml υγρού. Ακολουθεί αραίωση µε διάλυµα PBS έτσι ώστε να επιτευχθεί 
η τελική συγκέντρωση των 10P

6
P κυττάρων /ml. Παρασκευάζονται σε κυτταροφυγόκεντρο πλακάκια, δύο εκ των 

οποίων λαµβάνουν χρώση May Grunwald Giemsa. Με τη χρώση αυτή επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός του 
κυτταρικού τύπου, δηλαδή των κυψελιδικών µακροφάγων, λεµφοκυττάρων, πολυµορφοπυρήνων, κα.  
Από το υπερκείµενο το οποίο φυλάκτηκε σε βαθιά κατάψυξη έγινε ο προσδιορισµός των επιπέδων των 
ιντερλευκινών –12 και –18 µε τη µέθοδο ELISA. Έγινε επανάληψη του BALF σε 10 ασθενείς που υπέγραψαν 
γραπτή συγκατάθεση, 12 µήνες µετά τη θεραπεία (5 ασθενείς ελάµβαναν IFN-γ-1b και 5 ασθενείς κολχικίνη). 
 



 

 



 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Για τη στατιστική ανάλυση όλων των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, version 11.0 
(Chicago, ILL, USA). Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως µέσες τιµές (σταθερή απόκλιση ή σαν διάµεση 
(ελάχιστη-µέγιστη τιµή).  Προκειµένου να αποδειχτεί η φυσιολογική κατανοµή των αποτελεσµάτων 
χρησιµοποιήθηκε το Shapiro-Wilk W test. Η στατιστική σηµαντικότητα των διαφορών µεταξύ των δεδοµένων 
ελέγχθηκε χρησιµοποώντας τα test student’s, t-test ANOVA, Mann-Whithey, Kruskal- Walls όπου ενδείκνυται.   
Οι µεταβλητές των βαθµολογιών των συµπτωµάτων εκτιµήθηκαν χρησιµοποιώντας το Fisher’s exact test.  
Επιπλέον, η εκτίµηση της επιβίωσης των ασθενών έγινε µε την καµπύλη Κaplan-Meier.  Οι διαφορές της 
επιβίωσης µεταξύ των οµάδων ελέχθηκαν µε log-rank statistic.  Τιµές p<0.05 θεωρήθησαν στατιστικά 
σηµαντικές.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
2.  ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΥ 
 
Από τους 50 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν, οι 32 έλαβαν IFN-γ-1b και οι 18 κολχικίνη. Αποκλείσαµε 

από τη µελέτη 12 ασθενείς γιατί δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια εισαγωγής. Όλοι οι ασθενείς παρέµειναν στη 
µελέτη µέχρι που και ο τελευταίος ασθενής συµπλήρωσε 6 µήνες θεραπείας, εκτός εάν είχαν αποκλειστεί για 
άλλους λόγους (θάνατος, κλινική επιδείνωση, κοινωνικοί λόγοι). Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες, η 
µέση ηλικία 67 ετών, και το 60% των ασθενών ήταν νυν ή πρώην καπνιστές. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
στην έναρξη της µελέτης (baseline) ήταν σε ισορροπία όσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία, στη 
σοβαρότητα της νόσου, στη µέθοδο και το χρόνο από τη στιγµή της διάγνωσης, στη θεραπεία και στο follow-
up. (Table 1). Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές στην αξιολόγηση των ευρηµατων της HRCT κατά την έναρξη της 
µελέτης. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε µε χειρουργική βιοψία και µε το ιστολογικό πρότυπο της συνήθους 
διάµεσης πνευµονίας (usual interstitial pneumonia, UIP) στο 84% των ασθενών που έλαβαν IFN-γ-1b (27 
ασθενείς) και στο 83% (15 ασθενείς) από την οµάδα ασθενών της κολχικίνης (15 ασθενείς). Ο µέσος όρος 
θεραπείας ήταν 20 µήνες για την οµάδα της IFN-γ-1b (εύρος, 2-44) και 15 µήνες στην οµάδα της κολχικίνης 
(εύρος, 5 – 44). Οι δύο θεραπευτικές οµάδες ήταν σε ισορροπία όσον αφορά στη συµπτωµατολογία κατά την 
εισαγωγή στη µελέτη. Πληκτροδαχτυλία ήταν παρούσα σε 13(40.6%) ΙFN-γ-1b ασθενών και σε στο 50% (9) 
των ασθενών που έλαβαν κολχικίνη (p=0.52). Άλλα χαρακτηριστικά όπως κυάνωση, πνευµονική καρδία, 
crackles είχαν παρόµοια κατανοµή ανάµεσα στις δύο θεραπευτικές οµάδες. 

 
∆ράση της IFN-γ-1b και κολχικίνης στην αντιγραφή των γονιδίων των TGF-β1, CTGF, IFN-γ  
 
Για να αναλύσουµε τη µοριακή δράση των IFN-γ-1b και κολχικίνης, εξετάσαµε την αντιγραφή των 

γονιδίων των TGF-β1, CTGF, IFN-γ σε πνευµονικό ιστό. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις Figures 1 και 2.  
Πρίν τη θεραπεία όλοι οι ασθενείς είχαν αυξηµένη έκφραση m RNA των TGF-β1 και CTGF, αλλά δεν 

εξέφραζαν την IFN-γ. Μετά τη θεραπεία µε IFN-γ-1b η m RNA έκφραση του TGF-β1 µειώθηκε ελαφρά. Τρείς 
από τους έξι ασθενείς εξέφρασαν το γονίδιο της IFN-γ, από τους οποίους ο ένας µετά από 6 µήνες θεραπείας 
και οι δύο µετά από 18-24 µήνες. Η έκφραση του CTGF παρέµεινε σταθερή µετά τη θεραπεία (όχι αξιόλογες 
µεταβολές). Η αντιγραφή του γονιδίου της γλυκεραλδεύδης-3-φωσφοδιεστεράσης (G3PDH) εκφράστηκε πριν 
και µετά τη θεραπεία και χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερικό control (internal control). Aυτή η παρατήρηση δείχνει 
ότι η ΙFN-γ-1b πυροδοτεί την έκφραση του ενδογενούς γονιδίου των ασθενών. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στην ένταση της έκφρασης της G3PDH πριν και µετά τη θεραπεία, γεγονός που δείχνει ότι η IFN-γ-1b 
δεν επηρεάζει τη σταθερότητα των αντίστοιχων m RNAs.  



 

Μετά τη θεραπεία µε κολχικίνη δύο από τους τέσσερεις ασθενείς που µελετήθηκαν έδειξαν αυξηµένη 
έκφραση του IFN-γ m RNA. H έκφραση των CTGF και G3PDH γονιδίων παρέµεινε περίπου σταθερή πριν και 
µετά τη θεραπεία. Επίσης, η έκφραση του TGF-β1 µείωθηκε µετά τη θεραπεία. 

 
 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  
(σπιροµέτρηση, διάχυση, στατικοί όγκοι, αέρια αίµατος) 
 
∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο θεραπευτικών οµάδων όσον αφορά 

στη FVC, TLCO και ΤLCO % των προβλεποµένων τιµών µετά από 6 και 12 µήνες θεραπείας.  
Σηµαντική βελτίωση του PO2 στην ηρεµία παρατηρήθηκε στους 12 µήνες (p=0.018) στους ασθενείς που 

έλαβαν IFN-γ-1b. Στατιτιστικά σηµαντική διαφορά  παρατηρήθηκε στην FVC% pred  µετά από ένα µέσο 
διάστηµα παρακολούθησης (mean follow-up) 26 µηνών (p=0.02) καθώς και οριακά στατιστικά σηµαντική 
βελτίωση στην TLC (p=0.055), στους ασθενείς που ελάµβαναν IFN-γ-1b. 

 
HRCT AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (SCORING) 
 
Όπως προαναφέραµε το mean+SD TID score δεν ήταν διαφορετικό µεταξύ των δύο θεραπευτικών 

οµάδων κατά την έναρξη της θεραπείας (37.8 +17.7% στην οµάδα της IFN-γ-1b και 33.7 +13.5% στην οµάδα 
της κολχικίνης, p=0.89).  

∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο θεραπευτικών οµάδων όσον αφορά 
στή σοβαρότητα της νόσου  (% TID score) µετά από 6 και 12 µήνες θεραπείας.  

Εντούτοις, στατιστικά σηµαντική βελτίωση υπέρ της IFN-γ-1b θεραπείας παρατηρήθηκε µετά από 24 
µήνες. 

 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
 
Μετά το τέλος της µελέτης (Ιανουάριος 2004) επιβεβαιώθηκε το vital status  όλων των ασθενών που είχαν 

τυχαιοποιηθεί, άσχετα άν συνέχιζαν ή όχι τη θεραπεία. Στους 50 ασθενείς, πέθαναν 5 από 32 (15.6%) από την 
οµάδα της IFN-γ-1b και 7 από τους 18 (38.8%) από την οµάδα της κολχικίνης (p=0.028). 

Ο µέσος χρόνος επιβίωσης (mean survival time) ήταν 39 µήνες (95 percent confidence interval, 35 –43) 
για την οµάδα της IFN-γ-1b και 30 µήνες για την οµάδα της κολχικίνης (95 percent confidence interval, 22-38).  

H υποανάλυση των αποτελεσµάτων προτείνει ότι η δράση της θεραπείας στο ‘’risk of death’’εξαρτάται 
από την FVC κατά την έναρξη της θεραπείας. Μεταξύ των ασθενών µε FVC (at baseline) πάνω από τη µέση 
(median) (δηλαδή τουλάχιστον 71 % pred), κανένας δεν πέθανε από την οµάδα IFN-γ-1b σε σύγκριση µε το 
44% των 9 ασθενών που ελάµβαναν κολχικίνη (p=0.008). Αντίθετα καµία διαφορά στην επιβίωση δεν 
παρατηρήθηκε µεταξύ των δύο θεραπευτικών οµάδων κάτω από τη µέση FVC (p=0.68).  



 

Το παραπάνω αποτέλεσµα επιβεβαιώθηκε και όταν κάναµε υποανάλυση µε βάση τη µέση TLCO (>51% 
pred).  

 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
∆εν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά στη δύσπνοια ή στο βήχα µεταξύ των θεραπευτικών οµάδων 

σε καµία χρονική στιγµή της µελέτης. Η δύσπνοια αξιολογήθηκε µε την τροποποιηµένη κλίµακα MRC (modified 
MRC). 

H ποιότητα ζωής εκτιµήθηκε µε το ολικό score του St. George’s Questionnaire. Σηµειώθηκε βελτίωση 
υπέρ της θεραπευτικής οµάδας της IFN-γ-1b µετά από 12 µήνες θεραπείας. Σηµαντική µείωση του SGRQ 
score (∆SGRQ, x+ SD: 5.7 + 3.4) παρατηρήθηκε στην οµάδα της IFN-γ-1b σε σύγκριση µε ένα αυξηµένο 
SGRQ score (∆SGRQ, x+ SD: 3.4 + 5.5, p=0.05) στην οµάδα της κολχικίνης. 

 
 
ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
 
Η έκβαση της νόσου εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τα κριτήρια των ERS/ATS. Μετά από 6 µήνες θεραπείας, 24 

(75%) ασθενείς  που έλαβαν IFN-γ-1b παρουσιάσαν βελτίωση ή στασιµότητα της νόσου σε σύγκριση µε  7 
(41%) ασθενείς στην οµάδα της κολχικίνης (p=0.022).  

Στην τελευταία κλινική αξιολόγηση µετά από 24 µήνες θεραπείας, 33 ασθενείς ήταν αξιολογήσιµοι: 13 
από 21 (61.9%) ασθενείς που έλαβαν IFN-γ-1b παρουσίασαν βελτίωση ή στασιµότητα σε σχέση µε 2 από 12 
(16.7%) ασθενείς που έλαβαν κολχικίνη (p=0.014) (Table 2). 

Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ µοριακών και κλινικών δεδοµένων, αυτό που µπορούµε να 
συµπεράνουµε είναι ότι όλοι οι ασθενείς που εξέφρασαν το γονίδιο της IFN-γ παρουσίασαν σταθεροποίηση 
της νόσου και των δύο θεραπευτικών οµάδων.  

Αναπνευστική ανεπάρκεια ή επιδείνωση της νόσου σηµειώθηκαν στους 3 από τους 5 IFN-γ-1b ασθενείς 
και στους 5 από τους 7 ασθενείς στην οµάδα της κολχικίνης. Οι άλλες αιτίες θανάτου ήταν λοιµώξεις του 
κατωτέρου αναπνευστικού συστήµατος. 

 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
 
Συστηµατικά συµπτώµατα, όπως  πυρετός, µυαλγία,ρίγη, πονοκέφαλος και γριππώδης συνδροµή ήταν 

περισσότερο συνήθη στην οµάδα ασθενών που έλαβαν IFN-γ-1b (p<0.01). Ήπιο διαρροικό σύνδροµο 
παρατηρήθηκε µόνο σε δύο ασθενείς από την οµάδα της κολχικίνης. Κανένα από τα παραπάνω συµπτώµατα 
δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή των ασθενών. Στην πλειοψηφία των ασθενών που έλαβαν IFN-γ-1b τα σχετικά 
συµπτώµατα υποχώρησαν µετά από 9 εώς 12 εβδοµάδες. Στους περισσότερους ασθενείς το φάρµακο ήταν 
καλά ανεκτό µετά τις πρώτες χορηγήσεις. 



 

Λοιµώξεις του αναπνευστικού (ανώτερου και κατώτερου) παρατηρήθηκαν σε 8 ασθενείς από την οµάδα 
της IFN-γ-1b και σε 2 από την οµάδα της κολχικίνης. 

Έγινε καταγραφή 12 εισαγωγών στο νοσοκοµείο, από τις οποίες 8 (25%) ήταν στην IFN-γ-1b οµάδα και 4 
στην αντίστοιχη της κολχικίνης (p=0.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ (BRONCHOALVEOLAR 
LAVAGE FLUID, BALF) ΣΤΙΣ Τh1 ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ :IL-12 και IL-18 

 
Ο προσδιορισµός της βιολογικής δράσης των Th1 κυτταροκινών θα βοηθήσει στην κατανόηση της 

παθογένειας της ΙΠΙ , καθώς και στην καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή. Η παρούσα µελέτη είχε σκοπό να 
εκτιµήσει το ρόλο των ιντερλευκινών-12 και –18 και τις πιθανές µεταβολές τους στο BALF µετά τη θεραπεία µε 
IFN-γ-1b ή κολχικίνη. 

Μελετήσαµε προοπτικά 10 ασθενείς µε IΠΙ (10 άνδρες, 2 γυναίκες) , µέσης ηλικίας 67 ετών µε ιστολογική 
επιβεβαίωση της IPF/UIP. Οι ασθενείς µετά από τυχαιοποίηση έλαβαν είτε IFN-γ-1b (200 µg sc, 3 φορές την 
εβδοµάδα, 5 ασθενείς), είτε κολχικίνη (1 mg καθηµερινά, 5 ασθενείς) συν 10 mg πρεδνιζολόνης καθηµερινά. 
Τα επίπεδα των IL-12 και IL-18 στο υπερκείµενο του BALF προσδιορίστηκαν µε την τεχνική ELISA, πριν και 
µετά τα προαναφερθέντα θεραπευτικά σχήµατα. 

Αποτελέσµατα: Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι πνευµονικές δοκιµασίες και τα αέρια αίµατος των 
ασθενών µε IΠΙ φαίνονται στον πίνακα 1 (Τable 1).  

Οι συγκεντρώσεις των IL-12 και IL-18 για όλους τους ασθενείς και για κάθε µία θεραπευτική οµάδα 
ξεχωριστά, πριν και µετά τη θεραπεία φαίνονται στον πίνακα 2 (Τable 2).  

Τα επίπεδα της IL-12 δεν ήταν σηµαντικά διαφορετικά πριν και µετά τη θεραπεία όσον αφορά τη κάθε 
θεραπευτική οµάδα, αλλά και όλους τους ασθενείς µαζί (8.0 +2.2 versus 7.9 +1.9, αντίστοιχα, p=0.8).  

Σηµαντική µείωση στα επίπεδα της IL-18 µετά και τις δύο θεραπείες παρατηρήθηκαν στο υπερκείµενο του 
BALF (IFN-γ-1b : 58.4 +15.6 vs 42.8+ 4.9, p=0.05 (Figure 1) και (κολχικίνη: 66.8  +36.9 vs 42.6 +1.08, p<0.01) 
(Table 2). 

Τα επίπεδα των IL-12 και IL-18 στο BALF δε συσχετίστηκαν µε τα αποτελέσµατα των πνευµονικών 
δοκιµασιών. Επιπλέον ερευνήσαµε την κλινική χρησιµότητα των IL-12 και IL-18 ως δείχτες ενεργότητας νόσου 
στην IΠΙ. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα της IL-18 συσχετίζονται θετικά µε το ποσοστό των ουδετεροφίλων στο BALF 
(r =0.75, p=0.024) (Figure 2). 

Ο ολικός αριθµός κυττάρων, η εκατοστιαία αναλογία κυττάρων στο BALF καθώς και οι υποπληθυσµοί 
λεµφοκυττάρων πριν την έναρξη της θεραπείας (baseline) φαίνονται στον πίνακα 3 (Τable III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLE 1.  
 
Demographic, pulmonary function and arterial blood gases characteristics of IPF  
patients. Values are expressed as mean + SD and age as median (range).  
 
Characteristics  IPF patients IFN-γ1b group Colchicine group 

Age, (median) yr 67(55-79) 71(60-79) 66 (55-73) 

Sex: Male/Female 8/2 4/1 4/1 

FVC (%pred)  83.0 ±15.5 84.8 ±18.1 81.2 ±14.2 

FEVB1   B(%pred)  91.0 ±18.2 92.8 ±19.3 89.1 ±19.1 

TLC (%pred) 73.7 ±12.4 71.7 ±12.6 75.8 ±13.3 

TLBCO, B(%pred)  58.4 ±16.2 62.9 ±20.0 53.9 ±11.7 

PaO B2B, mm Hg 76.4 ±6.7 71.8 ±5.1 81.0 ±4.8 

PCO B2B, mm Hg 40.3 ±3.2 39.7 ±1.7 40.9 ±4.4 

 
 



 

 

TABLE 2. 

IL-12 and IL-18 concentrations before and after treatment with IFN-γ1b and 

colchicine 

CYTOKINES All patients 

(n=10) 

IFN-γ  group  

(n=5) 

Colchicine 

group (n =5) 

BEFORE TREATMENT 

IL-12 8.01±2.24 7.79±1.19 8.23 ±3.12 

IL-18 62.6±27.0 58.4±15.6 66.8 ±36.9* 

AFTER TREATMENT 
IL-12 7.86 ± 1.86 6.90 ± 1.19 8.82 ± 2.01 

IL-18 42.7 +±3.35* 42.8 ± 4.90* 42.6 ± 1.08** 

 
*p< 0.05 before and after treatment 
 
**p<0.01 before and after treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABLE 3. 
Mean ± SD of total and differential cell counts in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) in 10 
IPF patients.  
 All patients IFN-γ1b group 

(n=5)  
Colchicine group 
(n=5) 

Total Cell Counts (x 10P

5
P) 28.6± 3.2 27.1±2.2 24.1±3.1 

Alveolar Macrophages (%) 82.5 ± 5.2 80.6 ±4.9 84.4 ±5.3 
Lymphocytes (%) 7.70 ± 3.43 8.80 ±4.38 6.60 ±2.07 
Neutrophils (%) 5.65 ± 2.19 5.90 ±2.79 5.40 ±1.67 
Eosinophils (%) 3.90 ± 2.56 4.20 ±3.19 3.60 ±2,07 
CD3 lymphocytes 66.1 ± 14.2 69.0 ±11.7 63.2 ±17.3 
CD4+ T-lymphocytes 32.3 ± 16.8 35.2 ±14.1 29.4 ±20.5 
CD8+ T-lymphocytes 29.1 ± 19.9 32.6 ±22.5 25.6 ±18.1 
CD4/CD8 1.68 ± 1.21 1.74 ±1.35 1.61 ±1.21 

 
  

 



 

LEGENDS OF FIGURES 
 

Figure 1. Mean (SD) IL-12 and IL-18 levels in BALF before and after treatment with IFN-γ-1b. 
  
Figure 2. Correlation of IL-18 levels and percentage of neutrophils in BALF before treatment. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΤΗΣ ΑΠΟΧΡΕΜΨΗΣ (INDUCED SPUTUM , IS) ΣΤΙΣ Τh1 

ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ : IL-12 και IL-18)  
 
Θελήσαµε επίσης να προσδιορίσουµε τα επίπεδα των Th1 κυτταροκινών (IL-12 και IL-18) και σε ένα 

άλλο βιολογικό υλικό των ασθενών, τα προκλητά πτύελα. Μετά λοιπόν τη συνήθη επεξεργασία του πτυέλου, 
διαχωρίσαµε το υπερκείµενο και εκεί µετρήσαµε τις παραπάνω κυτταροκίνες. Η παραπάνω διαδικασία έγινε 
για πρώτη φορά κατά τη διαγνωστική προσέγγιση 15 ασθενών µε ΙΠΙ. Επαναλάβαµε τη διαδικασία και µετά 12 
µήνες από  θεραπεία µε ΙFN-γ-1b  ή κολχικίνη, στο γνωστό δοσολογικό σχήµα του κλινικού πρωτοκόλλου. 

Έτσι µελετήσαµε προοπτικά 15 ασθενείς (11 άνδρες, 4 γυναίκες), µέσης ηλικίας 67 ετών µε ιστολογικά 
επιβεβαιωµένη ΙΠΙ / UIP. Ως οµάδα ελέγχου µελετήσαµε 10 εθελοντές (5 άνδρες, 5 γυναίκες), µέσης ηλικίας 61 
ετών, µετά από γραπτή συγκατάθεση. Οι ασθενείς µετά από τυχαιοποίηση 2 : 1, έλαβαν 10 ασθενείς IFN-γ-1b 
(200 µg sc, 3 φορές /εβδ.) και 5 ασθενείς, κολχικίνη (1 mg καθ). 

Τα κυριότερα ευρήµατα αυτής της µελέτης είναι τα παρακάτω:  
1. Τα επίπεδα της IL-18 πριν τη θεραπεία βρέθηκαν σηµαντικά υψηλότερα σε σύγκριση µε τη 

οµάδα ελέγχου (51.04 + 9.15 pg/ml στην ΙΠΙ versus 41.07 + 8.16 pg/ml, p<0.05). 
2. Τα επίπεδα της IL-18 βρέθηκαν σηµαντικά µειωµένα µετά τη θεραπεία (όλοι οι ασθενείς) δηλαδή 

(51.04  +9.15 pg/ml vs 43.84 + 3.68 pg/ml, p=0.05). 
3. Στατιστικά σηµαντική µείωση παρατηρήθηκε στα επίπεδα της IL-18 µετά τη θεραπεία µε IFN-γ-

1b (58.43 + 15.58 pg/ml vs 43.40 + 4.56 pg/ml, p=0.04). 
4. Tα επίπεδα της IL-12 προσδιορίστηκαν πριν και µετά τη θεραπεία, χωρίς σηµαντική αλλαγή 

(6.19 +0.6 pg/ml vs 6.5 + 0.83 pg/ml, p=0.17). 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TABLE 1. Demographic and spirometric characteristics of IPF patients and control subjects. Values are 
expressed as mean + SD, and age as median (range).  
 

 

 

 

Characteristics  IPF patients Normal subjects 

AGE, (median) yr 67(40-75) 61 (35-68) 

Sex: Male/Female 11/4 5/5 

FVC (%pred)  79.07+2.87 103+13.7 

FEVB1   B(%pred)  85.81+3.72 101.1+19 

TLC (%pred) 62.34+2.67 102.6+9.6 

TLBCO, B(%pred)  67.34+3.60 96.3+6.3 

PaO B2, B mm Hg 76.17+3.63 95.4+5.3 

PCO B2, B mm Hg 38.08+0.77 38.1+2.3 

 

 



 

Table 2: Mean ± SD of total and differential cell counts in induced sputum (IS) and in 15 IPF 
patients and in 10 healthy controls 

 
 

 NORMAL SUBJECTS IPF PATIENTS 
TCC x 10P

5
P
 1.2 ± 0.4 5.2± 1.2 

AMAC% 58.1 ± 7.8 50.9 ± 7.4 
LYM% 1.1 ± 0.9 5.53 ± 1.87 
NEU% 40.0 ± 7.8 41.4 ±6.9 
EOS% 0.8 ± 0.6 2.05 ± 1.49 
CD3 78.8 ± 5.8 59.0 ± 13.9 
CD4 36.1 ± 9.6  34.4 ± 14.8 
CD8 22.7±8.6 21.8 ± 8.5 
CD4/CD8 1.7±0.4 1.65 ± 0.97 

 
Abbreviations: TCC: Total cell counts, AMAC: alveolar macrophages, LYM: lymphocytes, NEU: 

neutrophils, EOS: eosinophils 



 

 



 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

  Η µελέτη αυτή είναι η µοναδική στη βιβλιογραφία που συγκρίνει την ΙFN-γ-1b µε την κολχικίνη. Το πιο 

σηµαντικό εύρηµα αυτού του κλινικού πρωτοκόλλου είναι το θετικό θεραπευτικό αποτέλεσµα της IFN-γ-1b 

στην έκβαση της ΙΠΙ καθώς και στην επιβίωση των ασθενών µετά από µακροχρόνια χορήγηση του 

παραπάνω φαρµάκου. Ένα «δυνατό σηµείο» αυτής της κλινικής έρευνας αποτελεί το υψηλό ποσοστό 

αρρώστων (85%) που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική βιοψία για την ιστολογική επιβεβαίωση της νόσου, 

µετά τη νέα ταξινόµηση των ιδιοπαθών διαµέσων πνευµονοπαθειών. 

Η µοριακή ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε σε κάποιους από τους ασθενείς δεν έδειξε ιδιαίτερη δράση 

της IFN-γ-1b θεραπείας στην έκφραση των παραγόντων φλεγµονής και ίνωσης, όπως οι TGF-β1, CTGF 

και IFN-γ. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε πρόσφατη δηµοσίευση των Strieter και συν. όµως δεν 

επιβεβαίωσαν τα πρωτοποριακά δεδοµένα των Ziesche και συν. Επίσης, οι αλλαγές που παρατηρήσαµε 

στο µοριακό επίπεδο δε συσχετίστηκαν µε την κλινική πορεία των ασθενών. Επιπλέον, η µείωση των 

επιπέδων έκφρασης του TGF-β1 µετά από εξάµηνη θεραπεία µε κολχικίνη δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχο 

κλινικό αποτέλεσµα. Αντιθέτως, οι δύο από τους ασθενείς µε τη µεγαλύτερη µείωση απεβίωσαν και οι 

άλλοι δύο δε δέχτηκαν να επαναλάβουν τη διαβρογχική βιοψία µετά από 18-24 µήνες θεραπείας. Για 

µεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων µας, εκτιµήσαµε τα επίπεδα έκφρασης των αυξητικών 

παραγόντων και της IFN-γ και µετά από 18-24 µήνες θεραπείας µε IFN-γ-1b. Γι’αυτό το λόγο 

πραγµατοποιήσαµε και Τρίτη διαβρογχική βιοψία για να διαπιστώσουµε τυχόν αλλαγές σε βάθος χρόνου. 

Ούτε αυτή τη φορά υπήρξε καµµία ιδιαίτερη συσχέτιση µε τα κλινικά δεδοµένα.  

Είναι γνωστή η αντιινωτική δράση της κολχικίνης καθώς και αυτή  στον ινοβλάστη, αλλά η επίδρασή της 

είναι περιορισµένη στον TGF-β1 τουλάχιστον σε in vitro. Η αποτυχία δράσης στα επίπεδα αντιγραφής 

αυτών των προινωτικών κυτταροκινών, δεν αποκλείει προκλινικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η IFN-γ 

τροποποιεί τη δραση του TGF-β1 µέσω άλλων παθογενετικών µονοπατιών.   Αλλαγές σε 

αγγειογενετικούς/αγγειοστατικούς παράγοντες µετά από εξάµηνη θεραπεία µε IFN-γ-1b σε σύγκριση µε 

placebo, προτείνεται η  πλεονεκτική δράση της στη διαδικασία της ίνωσης.  

 Παρόµοια, µελετήσαµε τα επίπεδα των ιντερλευκινών-12 και –18 (IL-12 και IL-18) στο BALF και στην 

προκλητή απόχρεµψη (IS) µετά από θεραπεία ενός έτους µε IFN-γ-1b ή κολχικίνη. Βρήκαµε αυξηµένα 



 

επίπεδα IL-18 πριν τη θεραπεία και στα δύο βιολογικά υλικά και µείωση της µετά τη θεραπεία. ∆ε βρήκαµε 

όµως διαφορά στη µειωµένη αυτή έκφραση µεταξύ των δύο θεραπειών στο BALF. Σηµαντική στατιστικά 

µείωση παρατηρήσαµε στην προκλητή απόχρεµψη όσον αφορά µετά τη θεραπεία µε IFN-γ-1b. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα δεν είναι συγκρίσιµα αφού πρόκειται για διαφορετικά βιολογικά υλικά και οι 

µετρήσεις γίνονται µετά από διαφορετική επεξεργασία. Επίσης, όπως έχουµε ήδη αποδείξει η προκλητή 

απόχρεµψη δε µπορεί να αντικαταστήσει το BALF στην ΙΠΙ . Τέλος, χρειάζονται και άλλες µελέτες σε 

περισσότερους ασθενείς για την καλύτερη αξιολόγηση αυτών των ιντερλευκινών στην παθογένεια της 

νόσου.  

Η καλύτερη επιβίωση που βρήκαµε στους ασθενείς που έλαβαν IFN-γ-1b ίσως θα µπορούσε να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι είχαν ήπια-µέτρια νόσο (median FVC 71% και median TLCO 51%) και πιθανότατα από 

τη µεγάλη διάρκεια θεραπείας. Η πρόσφατα δηµοσιευµένη µελέτη των Raghu και συν. δε κατάφερε να βρει 

θετική δράση του φαρµάκου στην επιβίωση των ασθενών. Το γεγονός όµως αυτό µπορεί να οφείλεται ότι 

οι ερευνητές συµπεριέλαβαν σε αυτή τη µελέτη και ασθενείς µε πιο προχωρηµένη νόσο. Εντούτοις η  

υποανάλυση των αποτελεσµάτων τους προτείνει ότι η δράση της θεραπείας στον κίνδυνο θανάτου 

εξαρτάται από την FVC. Kαταλήγουν ότι η IFN-γ-1b έχει θετική επίδραση στην επιβίωση των ασθενών που 

δεν έχουν σοβαρή νόσο. Αυτό θα είναι και το αντικείµενο νέας πολυκεντρικής µελέτης, δηλαδή η δράση της 

IFN-γ-1b µετά από διετή χορήγηση και σε ασθενείς µε ήπια –µέτρια νόσο. Η κλινική αυτή µελέτη 

ονοµάζεται INSPIRE και θα συµπεριλάβει 600 ασθενείς µε IΠΙ, οι οποίοι µετά από τυχαιοποίηση 2: 1 θα 

λάβουν IFN-γ-1b ή placebo.  

 Επίσης στην κλινική αυτή µελέτη σύγκρισης IFN-γ-1b/κολχικίνης χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα 

κριτήρια των ERS/ATS για την αξιολόγηση της έκβασης της νόσου και του θεραπευτικού αποτελέσµατος 

των υπό σύγκριση θεραπειών. Ένα επιπλέον εύρηµα της µελέτης µας είναι η βελτίωση στους δείχτες της 

πνευµονικής λειτουργίας και της PO2 µετά από δύο χρόνια θεραπείας στην οµάδα ασθενών που έλαβαν 

IFN-γ-1b. Aυτή η βελτίωση για την PO2 ήταν εµφανής και µετά από τους πρώτους έξι µήνες θεραπείας. 

Παρόµοιο αποτέλεσµα αναφέρει πρόσφατα και ο Strieter και συν. Οι αλλαγές σε αυτές τις µεταβλητές 

(ΑaPO2 και ιδίως στην FVC) είναι ιδιαίτερα κρίσιµες αφού «προβλέπουν» την επιβίωση ( ).  

Επίσης χρησιµοποιώντας το ερωτηµατολόγιο του St Georges βρήκαµε για πρώτη φορά βελτίωση στην 

ποιότητα ζωής για τη θεραπευτική οµάδα της ΙFN-γ-1b. Όµως θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το 



 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο δεν είναι ειδικό για τις διάµεσες πνευµονοπάθειες (  ).  

Κανείς από τους ασθενείς της µελέτης που έλαβε IFN-γ-1b δεν ανέπτυξε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή 

νέες κυψελιδικές σκιάσεις, όπως έχει αναφερθεί από τη βιβλιογραφία (  ). Ίσως αυτές οι ανεπιθύµητες 

ενέργειες που έχει ενοχοποιηθεί η IFN-γ-1b να συµβαίνουν σε ασθενείς µε προχωρηµένη νόσο ( ). 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι η έγκαιρη και µακροχρόνια χορήγηση IFN-γ-1b 

µπορεί να βελτιώσει την έκβαση της νόσου και την επιβίωση των ασθενών µε ΙΠΙ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια  αυτή  αποτελεί τη δεύτερη τυχαιοποιηµένη προοπτική µελέτη µέχρι σήµερα 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πιο σηµαντικό εύρηµα αυτού του κλινικού πρωτοκόλου είναι το θετικό 

θεραπευτικό αποτέλεσµα της ιντερφερόνης γάµµα-1b στην έκβαση της Ι.Π.Ι καθώς και στην επιβίωση των 

ασθενών µε µέτρια σοβαρότητα της νόσου και  µετά από µακροχρόνια χορήγηση του φαρµάκου. Η άλλη 

δηµοσιευµένη µελέτη των Raghu και συν.  (NEJM 2004) δε κατάφερε να βρει θετική δράση του φαρµάκου 

στην επιβίωση των ασθενών, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στη µικρότερη διάρκεια  θεραπείας και  στη 

συµµετοχή ασθενών και µε πιο προχωρηµένη νόσο. Πράγµατι, η υποανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει 

ότι η IFN γάµµα-1b έχει θετική επίδραση στην επιβίωση ασθενών που δεν έχουν σοβαρή νόσο.  

Με αφορµή τις παραπάνω µελέτες έχει ήδη αρχίσει νέα πολυκεντρική µελέτη 600 ασθενών µε Ι.Π.Ι µε 

χορήγηση IFN γάµµα-1b ή placebo ακολοθώντας τυχαιοποίηση 2 :1.  H µελέτη αυτή (INSPIRE TRIAL) 

ακολουθεί το σχεδιασµό της δικιάς µας µελέτης, δηλαδή µαχροχρόνια θεραπεία για 2 έτη, τυχαιοποίηση 2: 

1 υπέρ της ιντερφερόνης και συµµετοχή ασθενών µε ήπια –µέτρια νόσο. 

Σε µοριακό επίπεδο δεν επιβεβαιώσαµε τα αποτελέσµατα των Ziesche και συν. (NEJM 1999) όσον αφορά 

τη δράση της ιντερφερόνης στην έκφραση παραγόντων φλεγµονής και ίνωσης , όπως οι TGF-β1, CTGF και 

IFN-γ. Τα αποτελέσµατά µας πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν από δηµοσίευση των Strieter και συν. (Am J 

Respir Crit Care Med 2004), που όµως βρήκε δράση της ιντερφερόνης γάµµα-1b σε αγγειογενετικούς 

παράγοντες. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε αύξηση του αγγειοστατικού παράγοντα I-TAC/CXCL11 και µείωση 

της αγγειογενετικής κυµοκίνης ΕΝΑ-78 σε ιστό και βρογχοκυψελιδικό  έπλυµα έξι µήνες µετά από θεραπεία 

µε ιντερφερόνη. Η επίδραση του φαρµάκου στο παθογενετικό µονοπάτι της αγγειογένεσης επιβεβαίωνεται 

και από την παρατήρηση ότι η αγγειογενετική ιντερλευκίνη IL-18 βρέθηκε αυξηµένη στο BALF των ασθενών 

µε Ι.Π.Ι (Antoniou KM, et al, Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2004) καθώς και από τη µείωσή της στα 

προκλητά πτύελα µετά από ενός έτους θεραπεία µε ιντερφερόνη (Antoniou KM, et al, Sarcoidosis Vasc 

Diffuse Lung Dis, submitted).  

Από τις παραπάνω µελέτες φαίνεται ο πολύπλοκος  και όχι µέχρι σήµερα ξεκάθαρος ρόλος της 

αγγειογενεσης στην παθογένεια της Ι.Π.Ι. Εάν µπορέσουµε να επιβεβαίωσουµε τη διαταραχµένη 

ισορροπία µεταξύ αγγειογενετικών και αγγειοστατικών παραγόντων θα ανοιχτούν νέοι θεραπευτικοί δρόµοι 



 

και προοπτικές. Αυτός είναι και ο στόχος της νέας µελέτης του εργαστηρίου µας, υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Ν.Μ Σιαφάκα, η οποία θα µελετήσει τους κυριότερους αγγειογενετικούς και 

αγγειοστατικούς παράγοντες και την έκφρασή τους  σε ιστό και βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα µε RT-PCR, 

ELISA και ανοσοιστοχηµεία.  
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TABLE 1: CHARACTERISTICS OF THE STUDY POPULATION AT ENTRYP

* 

 Group 1 

IFN-γ (n=32) 

Group 2 

Colchicine (n=18) 

p-value** 

Median (range) age, yr  66  (54-85)  69   (42-82)  

Sex Male= 29  

Female=  3 

Male= 13 

Female = 5 

 

Smoking Status 

• Smoker 

• Ex-smoker 

• Never smoker 

 

3     (9.4) 

16   (50.0) 

12   (37.5) 

 

1 (5.6) 

9 (50.0) 

8 (44,4) 

 

0.85 

Months since first diagnosis 

Time since first symptom (mo) 

Duration of  treatment, (mo) 

Follow-up, (mo) 

34.9±16.4 

49.4±24.3 

20.25±11.3 

28.2±11.1 

33.3±19.3 

42.7±16.8 

16.3±11  

20.3±12.2  

0.50 

0.46 

0.24 

0.52 

FVC%, (%pred) 71.8 ± 15.0 70.7  ± 17.7 0.82 

TLC%, (%pred) 62.8 ± 15.9 63.2   ± 13.8 0.92 

TLCO, (%pred) 54.5 ± 18.1 51.1   ± 18.9 0.54 

PO B2B (mm Hg) 75.4 ± 17.0 69.5   ± 14.3 0.20  

Use of supplemental oxygen, n (%)  4    (12.5) 6    (33.3) 0.08 

 

  * Mean values ± SD, unless otherwise indicated.  

** p values  with the use of independent two sample t-tests in the case of continuous data    and chi-square 

tests in the case of categorical data.  



 

 

Table 2: OUTCOME AT 6, 12 AND 24 MONTHS OF TREATMENT ACCORDING TO ATS/ERS 

CRITERIA ® 

 

PATIENTS          Interferon-γ-1b group             Colchicine group 

Time-points 6 mo  

(32 pts) 

12 mo  

(29 pts) 

24 mo 

(21 pts) 

6 mo  

(17 pts) 

12mo 

(11pts) 

24 mo 

(12 pts) 

Improvement or 

stability 

24  (75%)* 18 (62%) 13 (62%)** 7(41%) 5 (45%) 2 (17%) 

Deterioration 8 (25%) 11(38%) 8 (38%) 10 (59%) 6 (55%) 10 (83%) 

 

* p=0.02 for the two study groups, ** p=0.01 for the two study groups. 
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