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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Παραδοσιακά, ο αέρας έχει θεωρηθεί εχθρός της υπερηχοτομογραφίας και ως εκ

τούτου, ο πνεύμονας δομή μη προσπελάσιμη με τη συγκεκριμένη απεικονιστική

μέθοδο [1]. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το δόγμα αυτό έχει αναιρεθεί. Στην

ανατροπή αυτή καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αποκρυπτογράφηση ενός κώδικα

υπερηχοτομογραφικών τεχνικών σφαλμάτων (artefacts) που δημιουργείται από την

αλληλεπίδραση μεταξύ αέρα, υγρού και υπεζωκότα [2]. Είναι πλέον καθιερωμένη

γνώση ότι συνδυασμοί των εν λόγω τεχνικών σφαλμάτων, σε συνδυασμό με έτερα

υπερηχοτομογραφικά σημεία που δημιουργούνται λόγω της αντικατάστασης του

αέρα από άλλης φύσης υλικό στις περιφερικές ζώνες του πνεύμονα, μπορούν με

ακρίβεια να διαγνώσουν ή να διαφοροδιαγνώσουν ποικίλες πνευμονικές παθήσεις.

Κινητήρια δύναμη για την εισαγωγή και καθιέρωση της διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων αποτέλεσαν τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων

μεθόδων όσον αφορά στη διαχείριση συγκεκριμένων κλινικών καταστάσεων, που

αφορούν ιδίως σε βαρέως πάσχοντες - μη συνεργάσιμους ασθενείς [3, 4]. Δεδομένης

της χαμηλής διαγνωστικής ακρίβειας της κλινικής εξέτασης του θώρακα, των

περιορισμών της εκτέλεσης και αξιολόγησης της απλής ακτινογραφίας θώρακος σε

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών [5-7], καθώς και λόγω του υψηλού κόστους, της

ακτινικής επιβάρυνσης και της αναπόφευκτης μετακίνησης του ασθενούς που ορίζουν

την υπολογιστική τομογραφία θώρακος, κατέστη επιτακτική η ανάγκη αναζήτησης

εναλλακτικών ή συμπληρωματικών μεθόδων αξιολόγησης των πνευμονικών

παθήσεων.

Η διαθωρακική υπερηχοτομογραφία πνεύμονα αποτελεί πλέον μια απάντηση στους

ως άνω περιορισμούς με καθιερωμένο ρόλο στη διερεύνηση ποικίλων πνευμονικών

παθήσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην
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υπερηχοτομογραφική εκτίμηση των υπεζωκοτικών συλλογών, του πνευμοθώρακα,

των κυψελιδικών διηθημάτων και του διάμεσου συνδρόμου (Interstitial Syndrome),

ποικίλης αιτιολογίας. Σήμερα, καθώς η διαθωρακική υπερηχοτομογραφία κερδίζει

έδαφος στο πεδίο της απεικόνισης του πνεύμονα, το φάσμα των εφαρμογών της

μεθόδου διευρύνεται, περιλαμβάνοντας πλέον και την αξιολόγηση των διάχυτων

παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων (πνευμονική ίνωση), όμως περιορισμένα

βιβλιογραφικά δεδομένα είναι διαθέσιμα έως σήμερα.

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάδειξη και καταγραφή των

ευρημάτων της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων σε ασθενείς με

ιδοπαθή πνευμονική ίνωση καθώς και η συσχέτιση αυτών με τα αποτελέσματα της

αξονικής τομογραφίας θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT). Στόχος τέλος ήταν η

μελέτη της χρησιμότητας εναλλακτικών τεχνικών διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων στην ως άνω ομάδα ασθενών και η μεταξύ τους

σύγκριση.

Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κατά τη

διάρκεια της ειδίκευσής μου στην Ακτινολογία. Θα ήθελα να εκφράσω τις από

καρδιάς ευχαριστίες και την εκτίμηση μου στον Καθηγητή μου και κύριο

επιβλέποντα της παρούσας διατριβής κ. Απόστολο Καραντάνα για την οργάνωση και

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης μελέτης, τη καθοριστική συμβολή του στην

Ακτινολογική μου εκπαίδευση και την πολύπλευρη συμπαράσταση του σε κάθε

επιστημονικό μου βήμα έως σήμερα. Αλλά κυρίως για την έμπνευση και ευκαιρίες

που απλόχερα παρέχει σε όποιον έχει την τύχη να συνεργάζεται μαζί του.

Ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να εκφράσω στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς

επιτροπής κ. Κατερίνα Αντωνίου για τις προτάσεις και υποδείξεις όπως και για την

καθοδήγηση και εμπιστοσύνη που επέδειξε κατά τα πρώτα επιστημονικά μου βήματα
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καθώς και στον κ. Δημήτρη Γεωργόπουλο για την υποστήριξη και τα εποικοδομητικά

του σχόλια.

Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Μαρία Ραϊσσάκη για την ηθική

συμπαράσταση και τις λαμπρές της ιδέες που συνέβαλαν σημαντικά στην οργάνωση

και εξέλιξη του μεθοδολογικού τμήματος της μελέτης, καθώς και τον κ. Λευτέρη

Μαγκανά για όλη την πολύτιμη, έμπρακτη συμβολή του στη διεξαγωγή των μελετών

και στην επεξεργασία των δεδομένων.

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω κάθε έναν ξεχωριστά όλους τους ασθενείς που, παρά

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή την

ερευνητική προσπάθεια. Πάντα με χαμόγελο, δεκτικοί στις προτάσεις μας και

πρόθυμοι να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διεκπεραίωση της μελέτης,

επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύζυγό μου Μιχάλη και στον μικρό μου Γιαννάκη

για τη καθοριστική συμβολή στο παρόν εγχείρημα με την κατανόηση, συμπαράσταση

και απεριόριστη υπομονή τους καθώς και στους αγαπημένους μου γονείς, Μανώλη

και Ελευθερία, για τα εφόδια που μου έχουν παρέχει και την εμπιστοσύνη που

επιδεικνύουν στις αποφάσεις μου.
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2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

2.1.1. Αρχές της υπερηχοτομογραφίας

Βασικές αρχές

Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα που μεταφέρουν ενέργεια στο χώρο. Αποτελούνται

από μηχανικές ταλαντώσεις που διαδίδονται βάζοντας τα σωματίδια κάποιου μέσου

διάδοσης σε παλμική κίνηση γύρω από τη θέση ισορροπίας τους. Οι συχνότητες των

μηχανικών αυτών ταλαντώσεων είναι άνω των 20 kHz, μεγαλύτερες από το εύρος

συχνοτήτων στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο ους [8]. Τα ηχητικά κύματα

διέρχονται μέσω κάθε μορφής ύλη (στερεά, υγρή, αέρια) και δεν διαδίδονται στο

κενό. Οπότε, για τη μεταφορά ενέργειας στο χώρο από αυτά απαιτείται κάποιο μέσο

διάδοσης.

Οι υπέρηχοι, όπως όλα τα κύματα, χαρακτηρίζονται από ορισμένες παραμέτρους: την

συχνότητα, την περίοδο, την ταχύτητα διάδοσης, το μήκος κύματος, την ένταση και

το πλάτος κύματος.

Η συχνότητα (f) ορίζεται ως ο αριθμός των ταλαντώσεων που πραγματοποιούν τα

σωματίδια του μέσου γύρω από τη θέση ηρεμίας στη μονάδα του χρόνου και

εκφράζεται σε μονάδες Hertz (Hz) όπου 1 Hz=1 κύκλος/sec. Στη διαγνωστική

υπερηχογραφία οι συχνότητες κυμαίνονται από 1 έως 15 MHz περίπου.

Η περίοδος (Τ) είναι η διάρκεια ενός κύκλου και ισούται με το αντίστροφο της

συχνότητας. Ορίζεται ως:

T = 1/f

Η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων (c) είναι συνάρτηση της πυκνότητας (ρ) και της
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ελαστικότητας όγκου (Κ) του μέσου διάδοσης. Η μέση ταχύτητα διάδοσης των

υπερήχων στους μαλακούς ιστούς είναι 1540 m/sec. Η ελαστικότητα όγκου είναι το

μέτρο της αντίστασης του υλικού στη συμπίεση. Συγκεκριμένα:

c = (K/p)1/2

Το μήκος κύματος (λ) ορίζεται ως η απόσταση, κατά την κατεύθυνση διάδοσης του

κύματος, μεταξύ γειτονικών σωματιδίων του μέσου διάδοσης, που έχουν το ίδιο

πλάτος μετατόπισης από τη θέση ηρεμίας. Το μήκος κύματος ισούται με την

ταχύτητα μεταφοράς (c), διά τη συχνότητα (f), ως:

λ= c/f

H ένταση (Ι) μιας δέσμης υπερήχων ορίζεται ως η ενέργεια αυτής που περνά ανά

μονάδα επιφάνειας του υλικού διάδοσης στη μονάδα του χρόνου και εκφράζεται σε

Watts/cm2. Στη διαγνωστική υπερηχογραφία συνήθεις είναι εντάσεις της τάξεως του

1 W/cm2.

Ως πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το

σημείο ισορροπίας του κατά τη διέλευση του κύματος.

Παράγωγη και ανίχνευση υπερήχων

Η παραγωγή και η ανίχνευση των υπερήχων βασίζεται στο όργανο που ονομάζεται

μετατροπέας ενέργειας ή ηχοβολέας (transducer). Ως μετατροπέας ενέργειας ορίζεται

το όργανο που μετατρέπει μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη. Η απεικόνιση με

υπερήχους επιτυγχάνεται με την τεχνική παλμός - ανακλώμενος ήχος. Συγκεκριμένα,

ένας παλμός υπερήχων που παράγεται από τον μετατροπέα ενέργειας, διαδίδεται

μέσα σε ιστούς. Όταν συναντήσει την επιφάνεια κάποιου οργάνου, στέλνει

ανακλώμενους ήχους (ανακλάσεις) πίσω στον μετατροπέα ενέργειας από τον οποίο
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εκπέμφθηκε, ο οποίος και την ανιχνεύει. Οπότε, ο ρόλος του μετατροπέα ενέργειας

στα συστήματα υπερηχοτομογραφίας είναι διπλός καθώς λειτουργεί τόσο ως πομπός

(παραγωγή ακουστικών κυμάτων) όσο και ως δέκτης (ανίχνευση των ανακλώμενων

ήχων). Κατά την παραγωγή υπερήχων μετατρέπεται ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική,

ενώ κατά την ανίχνευση των ανακλάσεων η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε

ηλεκτρική.

Οι μετατροπείς ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ιατρική πράξη διαθέτουν μια

βασική λειτουργική μονάδα που ονομάζεται κρύσταλλος και είναι κατασκευασμένος

από φυσικά ή συνθετικά υλικά, τα οποία παρουσιάζουν το πιεζοηλεκτικό φαινόμενο.

Συγκεκριμένα,  όταν οι κρύσταλλοι δέχονται ένα βραχύ ηλεκτρικό παλμό, παράγουν

μια μηχανική δόνηση σε κάποια χαρακτηριστική συχνότητα συντονισμού, που

εξαρτάται κυρίως από το πάχος του κρυστάλλου [9]. Η δόνηση αυτή μεταδίδεται

στους μαλακούς ιστούς του ανθρωπίνου σώματος σαν δέσμη υπερήχων. Όταν οι

ανακλάσεις προσκρούσουν πάνω στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου,

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Την ιδιότητα του πιεζοηλεκτρισμού διαθέτουν

φυσικά υλικά όπως ο κρύσταλλος χαλαζία (quartz) και ο τουρμαλίνης. Στις

διαγνωστικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται σήμερα και συνθετικά κεραμικά υλικά,

όπως lead zirconate titanate (PZT) και barium titanate.

Χαρακτηριστικά δέσμης υπερήχων

Ο ηχοβολέας δεν παράγει ένα «πεδίο» υπερήχων με ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο,

αλλά περιορίζει τους υπερήχους σε μια δέσμη. Η δέσμη αυτή υπακούει στο νόμο του

Huygens. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, μια δέσμη που παράγεται από μια κύρια πηγή

μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα όλων των δεσμών που παράγονται από άπειρο
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αριθμό σημειακών πηγών. Αναφορικά με τα ηχητικά κύματα, κάθε σημειακή πηγή

παράγει ένα κύμα εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να

δημιουργείται ένα σφαιρικό κύμα. Το άθροισμα των σφαιρικών αυτών κυμάτων

δημιουργεί το profile της δέσμης.

Η δέσμη υπερήχων μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο διακεκριμένες ζώνες.

Το τμήμα της δέσμης που περιλαμβάνεται μεταξύ της επιφάνειας του κρυστάλλου και

μιας συγκεκριμένης απόστασης, ονομάζεται κοντινή ζώνη ή ζώνη Fresnel και

χαρακτηρίζεται από κυλινδρικό σχήμα ενώ παρουσιάζει δραστικές διαφορές στην

ένταση, ως εκ τούτου και ο όρος «ζώνη σύγχυσης». Το μήκος της ζώνης Fresnel (ξ)

ορίζεται από την παρακάτω σχέση, όπου D, η διάμετρος του μετατροπέα και λ το

μήκος κύματος:

ξ= D2 / 4λ

Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η ζώνη Fresnel είναι μεγαλύτερη για

μετατροπείς μεγάλης διαμέτρου και για μεγάλες συχνότητες υπερήχων, καθώς το

μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας. Η υπόλοιπη δέσμη,

πέραν της κοντινής ζώνης, ονομάζεται μακρινή ζώνη ή ζώνη Fraunhofer και

χαρακτηρίζεται από περίπου γραμμική αύξηση της διαμέτρου της δέσμης με την

απόσταση και μονότονη μείωση σαν συνάρτηση της απόστασης από τον ηχοβολέα

και από τον κεντρικό άξονα της δέσμης. Η εστιακή περιοχή (focal zone) είναι η

περιοχή στην οποία επιτυγχάνεται η βέλτιστη απεικόνιση του υποκείμενου ιστού. Η

σχηματική αναπαράσταση της έντασης μιας δέσμης υπερήχων φαίνεται στην Εικ. 1.
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Εικ. 1 Σχηματική απεικόνιση της έντασης μιας δέσμης υπερήχων.

Αλληλεπιδράσεις υπερήχων και βιολογικών ιστών

Τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης υπερήχων και βιολογικών ιστών, που επιδρούν στην

υπερηχοτομογραφία είναι η ανάκλαση, η διάθλαση, η σκέδαση και η απορρόφηση

της δέσμης υπερήχων [10].

Στην υπερηχοτομογραφία η δυνατότητα ανάδειξης ανατομικών δομών βασίζεται στο

φαινόμενο της ανάκλασης της δέσμης υπερήχων καθώς αυτή προσπίπτει διαδοχικά σε

διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ των υπό εξέταση ιστών. Για να κατανοήσουμε το

φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει σε μια στοιχειώδη ιδιότητα της ύλης

η οποία καθορίζει την κατασκευή της εικόνας στην υπερηχοτομογραφία. Αυτή είναι η

ειδική ακουστική αντίσταση (Ζ), ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα

χαρακτηριστικά ενός ελαστικού μέσου. Στις επιφάνειες που διαχωρίζουν δύο μέσα

διάδοσης με διαφορετική ειδική ακουστική αντίσταση, παρατηρείται μερική έως

σχεδόν ολική ανάκλαση της δέσμης υπερήχων. Η ειδική ακουστική αντίσταση ενός

μέσου εξαρτάται από δύο μεταβλητές, την πυκνότητα (p) και την ταχύτητα του ήχου

(c), σύμφωνα με την εξίσωση:

Ζ = pc

Η ειδική ακουστική αντίσταση διαφόρων μέσων διάδοσης εκφράζεται σε μονάδες
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g/(cm2sec) ή σε Rayls, όπου 1 Rayl =1 g/(cm2sec) x 10-5. Η σπουδαιότητα αυτής της

ιδιότητας οφείλεται στον καθοριστικό της ρόλο στο ποσοστό της ενέργειας που θα

ανακλαστεί όταν το προσπίπτον κύμα προσκρούσει στη διαχωριστική επιφάνεια δυο

μέσων διάδοσης [8]. Ο συντελεστής ανάκλασης (R), ορίζει το ποσοστό της ενέργειας

μιας δέσμης υπερήχων, που ανακλάται, όταν η δέσμη προσκρούσει κάθετα σε μια

διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο βιολογικών ιστών, με ειδικές ακουστικές

αντιστάσεις Ζ1 και Ζ2, αντίστοιχα, και δίνεται από τη σχέση:

R = (Z2-Z1)2 / (Z2-Z1)2

Από την παραπάνω εξίσωση γίνεται κατανοητό ότι στη διαχωριστική επιφάνεια

μεταξύ δύο ιστών με ίσες περίπου ειδικές ακουστικές αντιστάσεις (Ζ1~Z2), ο

συντελεστής ανάκλασης είναι πολύ μικρός και ελάχιστη ενέργεια ανακλάται προς τα

πίσω. Όταν αντιθέτως υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ειδική ακουστική αντίσταση

μεταξύ δύο μέσω διάδοσης (Ζ1>Z2 ή Ζ2>Ζ1), ο συντελεστής ανάκλασης στη

διαχωριστική επιφάνεια αυτών είναι πολύ μεγάλος και ως εκ τούτου το μεγαλύτερο

ποσοστό ενέργειας ανακλάται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σχεδόν ολική

ανάκλαση της δέσμης υπερήχων στη διεπιφάνεια μαλακού ιστού - αέρα όπου R =

99,9%. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος γίνεται επίσης κατανοητή η ανάγκη χρήσης

μιας γέλης σύζευξης για να αποφευχθεί η παρεμβολή αέρα μεταξύ του ηχοβολέα και

του δέρματος του εξεταζόμενου. Επομένως, διεπιφάνειες με μεγάλο συντελεστή

ανάκλασης περιορίζουν σημαντικά τη διείσδυση της δέσμης υπερήχων και

περιορίζουν τις ανατομικές δομές που μπορούν να απεικονισθούν αποτελεσματικά με

την υπερηχοτομογραφία.

Ως διάθλαση ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα μέρος της ενέργειας της

δέσμης αποκλίνει, δηλαδή συνεχίζει να διαδίδεται αλλά όχι στην ίδια κατεύθυνση με

την αρχική δέσμη, όταν προσπίπτει υπό γωνία σε μία διεπιφάνεια διαφορετικών
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ιστών, λόγω της διαφορετικής ταχύτητας του ήχου στα δύο μέσα διάδοσης. Η γωνία

που σχηματίζει η ανακλώμενη δέσμη ως προς την κάθετο στην επιφάνεια, είναι ίση

με τη γωνία πρόσπτωσης, ενώ η γωνία της διαθλώμενης δέσμης δίνεται από το νόμο

του Snell ως εξής:

sinθ1 / sinθ2 = c1 / c2

όπου θ1 είναι η γωνία πρόσπτωσης, θ2 η γωνία διάθλασης, c1 η ταχύτητα του ήχου

στο μέσο διάδοσης 1 και c2 η ταχύτητα του ήχου στο μέσο διάδοσης 2 [11].

Σχηματικά το φαινόμενο της διάθλασης απεικονίζεται στην Εικ. 2.

Εικ. 2 Ανάκλαση και διάθλαση ακουστικών κυμάτων.

Τα παραπάνω φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης συμβαίνουν όταν μήκος

κύματος της δέσμης υπερήχων είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις διαστάσεις των

ανακλαστικών επιφανειών, οπότε σε αυτή τη περίπτωση οι ανακλάσεις ορίζονται ως

κατοπτρικές (specular) ανακλάσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις των

ανακλαστικών επιφανειών είναι παρόμοιες με το μήκος κύματος των υπερήχων, οι

επιφάνειες πρόσπτωσης ανώμαλες ή τα μέσα διάδοσης ετερογενή, τότε παρατηρείται

το φαινόμενο της σκέδασης (scattering). Το φαινόμενο της σκέδασης είναι το σύνολο

των πολλαπλών ανακλάσεων και διαθλάσεων του ηχητικού κύματος προς όλες τις

κατευθύνσεις. Παρά το γεγονός ότι συνεισφέρει στη συνολική εξασθένιση της
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δέσμης, χωρίς την παρουσία του φαινομένου της σκέδασης και συγκεκριμένα της

έντασης του μέρους εκείνου της δέσμης, που σκεδάζεται προς τα πίσω (backscatter)

θα ήταν αδύνατη η απεικόνιση του παρεγχυματώδους ιστού και των διαχωριστικών

επιφανειών στον υπό εξέταση ιστό. Η ένταση της σκέδασης εξαρτάται από τη

συχνότητα των υπερήχων και τα χαρακτηριστικά των σκεδαστών, ενώ είναι σχετικά

ανεξάρτητη από τη γωνία πρόσπτωσης [12].

Κατά τη διέλευση των υπερήχων από κάποιο μέσο διάδοσης, η ένταση και το πλάτος

τους εξασθενούν λόγω των φυσικών φαινομένων της σκέδασης, που αναφερθήκαμε

προηγουμένως, και της απορρόφησης (absorption) της ενέργειας. Η απορρόφηση

είναι το φαινόμενο μέσω του οποίου μέρος της ενέργειας των ηχητικών κυμάτων

μεταφέρεται στους ιστούς. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μηχανικής ενέργειας

μετατρέπεται σε θερμότητα. Η απώλεια ενέργειας λόγω της απορρόφησης αυξάνει με

την συχνότητα. Η μονάδα μέτρησης της εξασθένισης είναι τα decibels (dB). Ως

συντελεστής εξασθένησης (α) ορίζεται η εξασθένηση της δέσμης υπερήχων ανά

μονάδα απόστασης και εκφράζεται σε μονάδες dB/cm. Ο συντελεστής εξασθένησης

αυξάνεται αυξανόμενης της συχνότητας των υπερήχων, σύμφωνα με τη σχέση:

α (f) =αof b

όπου αo και b είναι σταθερές για μια κλίμακα συχνοτήτων, που περιλαμβάνει και τις

συχνότητες της διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας (1-10 MHz). Για τους μαλακούς

ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, η σταθερά b είναι περίπου ίση με τη μονάδα και

ισχύει η γραμμική σχέση:

α (f) =αof

Είναι φανερό λοιπόν ότι η εξασθένηση της δέσμης υπερήχων αυξάνεται για μεγάλες

αποστάσεις και για υψηλές συχνότητες [12].
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Τρόποι υπερηχοτομογραφικής απεικόνισης (Modes)

Εν συντομία, οι τρόποι απεικόνισης στην υπερηχογραφία κατατάσσονται σε:

1. Α τρόπος απεικόνισης (A-Mode)

Είναι μια μονοδιάστατη γραφική παράσταση του πλάτους των ανακλάσεων σαν

συνάρτηση της απόστασης από τον ηχοβολέα. Η απεικόνιση του ηλεκτρικού σήματος

γίνεται με τη μορφή κάθετων επαρμάτων διαφορετικού ύψους. Το ύψος του

επάρματος είναι ενδεικτικό του πλάτους της ανάκλασης και η απόσταση του

επάρματος από το αριστερό τμήμα της οθόνης είναι ενδεικτική της απόστασης της

αντίστοιχης ανακλαστικής επιφάνειας από τον ηχοβολέα.

2. Β τρόπος απεικόνισης (Β-Mode)

Η ένταση των ανακλώμενων παλμών απεικονίζεται ως επίπεδο φωτεινότητας. Οι

αποστάσεις των ανακλαστήρων από τον ηχοβολέα υπολογίζονται με βάση την

ταχύτητα του ήχου στους μαλακούς ιστούς και το χρόνο διάδοσης του παλμού

υπερήχων, μέχρι το σημείο επιστροφής της ανάκλασης αυτού στον ηχοβολέα. Αυτό

επιτρέπει τον καθορισμό σε δύο διαστάσεις των ανακλώμενων ήχων.

3. Τρόπος απεικόνισης Μ (Μ-Mode)

Η ανάκλαση της ηχητικής δέσμης καταγράφεται σε σχέση με το χρόνο και η κίνηση

των ανακλαστικών επιφανειών κατά μήκος του άξονα της δέσμης υπερήχων δίδεται

γραφικά.

Υπάρχουν και άλλα ήδη απεικόνισης, όπως η απεικόνιση Doppler, η τρισδιάστατη

και η ελαστογραφική απεικόνιση, που όμως αποτελούν κεφάλαια πέραν των στόχων

του παρόντος.
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Τεχνικά σφάλματα

Ως τεχνικό σφάλμα (artefact), ορίζεται οποιαδήποτε εικόνα παράγεται ψευδώς κατά

τη διαδικασία της απεικόνισης. Ορισμένα εξ’ αυτών διαδραματίζουν καθοριστικό

ρόλο κατά την υπερηχοτομογραφική εξέταση του πνεύμονα. Τα τεχνικά σφάλματα

μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες: σφάλματα οφειλόμενα στις φυσικές

ιδιότητες των υπερήχων, σφάλματα προερχόμενα από το μεταλλάκτη, σφάλματα

οφειλόμενα στον υπολογιστή του μηχανήματος και σφάλματα Doppler. Θα

αναλυθούν συνοπτικά τα σφάλματα της πρώτης κατηγορίας καθώς τα λοιπά

αποτελούν κεφάλαια πέραν των στόχων του παρόντος.

1. Σφάλμα γωνίας πρόπτωσης. Η γωνία πρόπτωσης της δέσμης είναι ίση με τη γωνία

ανάκλασης και το μέγιστο της ακουστικής ενέργειας λαμβάνεται όταν η δέσμη

προσπίπτει κάθετα στη διεπιφάνεια μεταξύ δύο δομών. Μεταβολές στη γωνία

πρόπτωσης μεταβάλουν το ποσοστό της ανακλώμενης ενέργειας [13].

2. Σφάλμα ανισοτροπίας. Προκαλούνται λόγω της ιδιότητας ορισμένων ανατομικών

δομών να μεταβάλουν την ηχοδομή τους ανάλογα με τη διεύθυνση πρόσπτωσης της

δέσμης.

3. Ακουστική σκιά (shadowing). Παριστά τη δημιουργία ζωνών μειωμένης ηχογένειας

πίσω από έντονα ανακλαστικές επιφάνειες. Δημιουργείται όταν κάποιος

ανακλαστήρας βρίσκεται πίσω από ανακλαστικές επιφάνειες με μεγάλο συντελεστή

ανάκλασης ή ιστούς με μεγάλο συντελεστή εξασθένησης, οπότε η ενέργεια του

μεταδιδόμενου ήχου ελαττώνεται από ανάκλαση ή/και απορρόφηση. Τα σφάλματα

ακουστικής σκιάς μπορούν να διαιρεθούν σε τρείς κατηγορίες [10, 13]:

α. Μερική σκίαση (partial shadowing). Μπορεί να συμβεί πίσω από μαλακής
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σύστασης ιστούς που προκαλούν μεγάλη εξασθένιση της δέσμης, κυριότερα από

δομές που περιέχουν λίπος. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί πίσω από ασβεστωμένες

δομές που έχουν διάμετρο μικρότερη από τη διατμηματική επιφάνεια της δέσμης

υπερήχων, στο συγκεκριμένο βάθος.

β. Καθαρή σκίαση (clean shadowing). Συμβαίνει πίσω από ανακλαστικές επιφάνειες

με μεγάλο συντελεστή ανάκλασης ή ιστούς με μεγάλο συντελεστή εξασθένησης [10].

γ. Ρυπαρή σκίαση (dirty shadowing). Συμβαίνει πίσω από ανακλαστικές επιφάνειες

με μεγάλο συντελεστή ανάκλασης, χαρακτηριστικά στη διεπιφάνεια αέρα - ιστού.

Καθώς η ενέργεια που ανακλάται είναι ουσιαστικά ίδια με εκείνη του μεταδιδόμενου

παλμού, ο ανακλώμενος παλμός μπορεί να αλληλεπιδράσει με επιφάνειες που

εντοπίζονται μεταξύ του και του ηχοβολέα, παράγοντας δευτερογενείς ανακλάσεις

που εκ νέου ανακλώνται από τον αέρα προς τον ηχοβολέα. Αυτές οι δευτερογενείς

ανακλάσεις παράγουν ήχους εντός της σκιάς, με αποτέλεσμα τη «ρυπαρή»

απεικόνιση αυτής [10] όπως φαίνεται σχηματικά στην Εικ. 3.

Εικ. 3 «Ρυπαρή» ακουστική σκιά μπορεί να δημιουργηθεί όταν η δέσμη ανακλάται από

επιφάνειες που εντοπίζονται μεταξύ του αέρα και του ηχοβολέα [14].

4. Σφάλμα επαναλαμβανόμενης αντήχησης (reverberation artefact). Όταν η

εκπεμπόμενη δέσμη συναντά κοντά της έναν ομαλό, ισχυρό ανακλαστήρα ή δύο

ισχυρούς ανακλαστήρες με μικρή μεταξύ τους απόσταση, η κύρια δέσμη ανακλάται
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προς τον ηχοβολέα, μεταφέροντας ενέργεια που είναι ουσιαστικά ίδια με εκείνη της

αρχικής δέσμης. Ο ανακλώμενος παλμός ανακλάται εκ νέου από τον ηχοβολέα προς

την επιφάνεια για δεύτερη φορά ή πολλαπλές φορές. Το γεγονός αυτό παράγει μια

επιπρόσθετη ομάδα αντηχήσεων, οι οποίες ισαπέχουν μεταξύ τους και δίδουν την

εντύπωση πως προέρχονται από βαθύτερα του ανακλαστήρα σημεία [13]. Σχηματικά

το σφάλμα επαναλαμβανόμενης αντήχησης φαίνεται στην Εικ. 4.

Εικ. 4 Σφάλμα επαναλαμβανόμενης αντήχησης μεταξύ δύο ισχυρών ανακλαστήρων (Α) και

μεταξύ του ηχοβολέα και ενός εγγύς ισχυρού ανακλαστήρα (Β) [14].

Ένα είδος σφάλματος επαναλαμβανόμενης αντήχησης είναι το τεχνικό σφάλμα ουράς

κομήτη (comet tail artefact) το οποίο συμβαίνει λόγω επαναλαμβανόμενης αντήχησης

μεταξύ δύο ισχυρά ανακλαστικών επιφανειών με μικρή μεταξύ τους απόσταση, που

εντοπίζονται βαθύτερα σε σχέση με τον ηχοβολέα. Ως εκ τούτου δημιουργούνται

πολλαπλές ανακλαστικές γραμμές, που εντοπίζονται τόσο κοντά η μια στην άλλη,

ώστε η μεταξύ τους διάκριση δεν είναι δυνατή και απεικονίζονται ως  κάθετες ζώνες

αυξημένης ηχογένειας, βαθύτερα του στόχου [13]. Το συγκεκριμένο τεχνικό σφάλμα

μπορεί να προκληθεί και από μικρές μεταλλικές ή ασβεστωμένες δομές. Ένα δεύτερο

είδος σφάλματος επαναλαμβανόμενης αντήχησης είναι το δακτυλιοειδές τεχνικό

σφάλμα (ring down artefact) το οποίο απεικονιστικά δε διαφέρει από το τεχνικό

σφάλμα ουράς κομήτη, όμως προκαλείται από διαφορετικό φαινόμενο. Δημιουργείται
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συχνότερα λόγω της παρουσίας αέρα που εγκλωβίζεται σε πολυάριθμες φυσαλίδες ή

παρουσίας μικρής ποσότητας υγρού μεταξύ φυσαλίδων αέρα. Όταν η δέσμη

προσεγγίζει τις φυσαλίδες, διεγείρει το μεταξύ του παγιδευμένο υγρό και προκαλεί

συντονισμό αυτού. Παράγονται έτσι ηχητικά κύματα που ακολουθούν την αρχική

δέσμη μέχρι τον ηχοβολέα. Αυτές οι ανακλάσεις θεωρείται ότι προέρχονται από

ανακλαστήρες που βρίσκονται βαθύτερα του αερίου, παράγοντας μια σειρά έντονων,

φωτεινών αντηχήσεων σε σημεία βαθύτερα του αερίου [13].

2.1.2. Εφαρμογή της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας για τη διερεύνηση

παθήσεων του πνεύμονα

2.1.2.1. Βασικές αρχές, εξοπλισμός, φυσιολογικά και παθολογικά

υπερηχοτομογραφικά σημεία

Βασικές αρχές

Λόγω της μεγάλης διαφοράς στην ειδική ακουστική αντίσταση στη διεπιφάνεια

μαλακού ιστού - αέρα (R = 99,9%), όπως στην περίπτωση της διεπιφάνειας

θωρακικού τοιχώματος (υπεζωκότα) - πνεύμονα, το μεγαλύτερο ποσοστό της

ενέργειας της προσπίπτουσας δέσμης ανακλάται. Ως εκ τούτου η απεικόνιση του

πνευμονικού παρεγχύματος, υπό αυτές τις φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι εφικτή.

Σε περιπτώσεις όπου η ποσότητα αέρα στις περιφερικές πνευμονικές ζώνες

ελαττώνεται/αντικαθίσταται λόγω της παρουσίας υλικού άλλης σύστασης ή υπάρχει

υγρό εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας, το φαινόμενο της ανάκλασης της δέσμης

υπερήχων που περιγράφηκε περιορίζεται οπότε και η εξέταση συγκεκριμένων

τμημάτων του πνεύμονα καθίσταται εφικτή [2]. Επιπρόσθετα, η αποκρυπτογράφηση

ενός κώδικα υπερηχοτομογραφικών τεχνικών σφαλμάτων που δημιουργείται από την
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αλληλεπίδραση μεταξύ αέρα, υγρού και υπεζωκότα προσφέρει πλέον τη δυνατότητα

χαρακτηρισμού συγκεκριμένων παθολογιών [2].

Εξοπλισμός

Για την υπερηχογραφική μελέτη του πνεύμονα χρησιμοποιούνται υψίσυχνοι

ηχοβολείς γραμμικής διάταξης (linear) και χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων

ηχοβολείς κυρτής διάταξης (convex, microconvex). Η επιλογή του κατάλληλου

ηχοβολέα εξαρτάται πρωτίστως από την υποκείμενη, υπό μελέτη παθολογία. Οι

υψίσυχνοι ηχοβολείς προσφέρουν καλύτερη ανάλυση αλλά περιορίζουν το υπό

εξέταση πεδίο σε μικρό βάθος. Αντίθετα, οι ηχοβολείς χαμηλότερων συχνοτήτων

επιτρέπουν την αξιολόγηση πεδίου μεγαλύτερου βάθους με το κόστος του

περιορισμού της ανάλυση επιφανειακών δομών. Οι ηχοβολείς κυρτής διάταξης τύπου

microconvex, μεσαίων συχνοτήτων (5ΜΗz), θεωρούνται οι πλέον ιδανικοί για την

υπερηχοτομογραφική μελέτη του πνεύμονα, καθώς επιτρέπουν την αξιολόγηση

πεδίου ιδανικού βάθους και αποδεκτή ευκρίνεια των επιφανειακών δομών [15, 16]. Η

επιλογή της υπερηχοτομογραφικής μονάδας είναι επίσης σημαντική. Τελευταίας

γενιάς συστήματα δε θεωρούνται ιδανικά καθώς διαθέτουν λογισμικά συστήματα

προσανατολισμένα στην εξάλειψη των τεχνικών σφαλμάτων [15]. H ανάδειξη και

ανάλυση των σφαλμάτων αποτελεί τον ακρογωνιαίος λίθο της υπερηχοτομογραφικής

μελέτης του πνεύμονα.

Φυσιολογικά και παθολογικά υπερηχοτομογραφικά σημεία

Φυσιολογικά σημεία

1. «Σημείο της νυχτερίδας» (“bat sign”). Απεικονίζεται τοποθετώντας τον ηχοβολέα
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κάθετα στο μεσοπλεύριο διάστημα, δηλαδή σε άξονα κεφαλουραίο. Αποτελείται από

την τοξοειδούς σχήματος ανακλαστική επιφάνεια και βαθύτερη ακουστική σκιά των

εκατέρωθεν πλευρών καθώς και από την ηχοανακλαστική πλευρική γραμμή (pleural

line), η οποία εντοπίζεται 0.5 cm βαθύτερα της νοητής γραμμής που ενώνει τις δύο

πλευρές και αντιστοιχεί στον τοιχωματικό υπεζωκότα (Εικ. 5).

Εικ. 5 Το «σημείο της νυχτερίδας». Απεικονίζονται οι ηχοανακλαστικές πλευρές εκατέρωθεν

του μεσοπλεύριου διαστήματος (μπλέ βέλη) και η υπεζωκοτική γραμμή (κίτρινο βέλος) 0.5

cm κάτωθεν αυτών.

2. «Σημείο της πνευμονικής ολίσθησης» (“lung sliding”). Αποτελεί δυναμικό σημείο

του πνεύμονα και παριστά τη φυσιολογική κίνηση/ολίσθηση του σπλαχνικού επί του

τοιχωματικού υπεζωκότα. Απεικονίζεται ως μετακίνηση της πλευρικής γραμμής,

σύμφωνα με τον αναπνευστικό κύκλο, κατά τη σάρωση σε πραγματικό χρόνο [15].

3. «Σημείο της θαλάσσιας ακτής» (“seashore sign”). Αποτελεί δυναμικό σημείο του

πνεύμονα που αναδεικνύεται με τη χρήση M-mode. Απεικονίζεται ως ο συνδυασμός

μιας εικόνας παράλληλων γραμμών, που αντιστοιχούν στο στατικό θωρακικό



19

τοίχωμα άνωθεν της πλευρικής γραμμής και μιας κοκκώδους προτύπου εικόνας

κάτωθεν αυτής [15], που παριστά το φυσιολογικά κινούμενο πνευμονικό παρέγχυμα

(Εικ. 6).

Εικ. 6 «Σημείο της θαλάσσιας ακτής». Η υπεζωκοτική γραμμή σημειώνεται (βέλος). Άνωθεν

αυτής, οι παράλληλες γραμμές αντιστοιχούν στο στατικό θωρακικό τοίχωμα ενώ η εικόνα

κοκκώδους προτύπου κάτωθεν αυτής, παριστά το φυσιολογικά αεριζόμενο πνευμονικό

παρέγχυμα.

4. Σημείο των Β-γραμμών (B-lines). Η ανατομική και φυσική βάση του σημείου

αυτού δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί [17]. Πιστεύεται ότι παριστούν τεχνικά

σφάλματα επαναλαμβανόμενης αντήχησης, είτε τεχνικά σφάλματα ουράς κομήτη

(comet tail artefact) ή δακτυλιοειδή τεχνικά σφάλματα (ring down artefact), όπως

περιγράφηκε προηγούμενα [16]. Απεικονίζονται (Εικ. 7) ως σαφώς οριοθετημένες,

υπερηχογενείς γραμμές, οι οποίες εκκινούν από την υπεζωκοτική γραμμή και

εκτείνονται έως το βάθος του πεδίου απεικόνισης, κινούνται σύμφωνα με την κίνηση

του πνεύμονα και εξαλείφουν τις Α-γραμμές [16, 17]. Η παρουσία έως δύο Β-

γραμμών σε ένα πεδίο θεωρείται φυσιολογική [16]. Ως πεδίο ορίζεται η επιμήκης
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τομή σε ένα σημείο ενός μεσοπλεύριου διαστήματος [17].

Εικ. 7 Β-γραμμή. Η Β-γραμμή (*) απεικονίζεται ως μια σαφώς οριοθετημένη, υπερηχογενής

γραμμή, η οποία εκτείνεται από την υπεζωκοτική γραμμή (βέλος) έως το βάθος του πεδίου

απεικόνισης.

5. Σημείο των Α-γραμμών (Α-lines). Οφείλεται στο τεχνικό σφάλμα της

επαναλαμβανόμενης αντήχησης και απεικονίζεται ως οριζόντιες παράλληλες

υπερηχογενείς γραμμές, παράλληλες με την υπεζωκοτική γραμμή, που ισαπέχουν

μεταξύ τους [18]. Αποτελούν βασικό σημείο του φυσιολογικά αεριζόμενου πνεύμονα

(Εικ. 8).

Εικ. 8 Α-γραμμές. Απεικονίζεται ως οριζόντιες υπερηχογενείς γραμμές (μπλε βέλη),

παράλληλες με την υπεζωκοτική γραμμή (*) που ισαπέχουν μεταξύ τους (κίτρινα βέλη).
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Παθολογικά σημεία

1. Σημείο των Β-γραμμών (B-lines). Αν και η παρουσία έως δύο Β-γραμμών σε ένα

πεδίο θεωρείται φυσιολογική, η ανάδειξη τριών ή περισσοτέρων Β-γραμμών,

αντίστοιχα, αποτελεί παθολογικό σημείο (Εικ. 9). Η παρουσία πολλαπλών Β-

γραμμών αντιστοιχεί σε παχυσμένα μεσολοβίδια διαφραγμάτια, είτε λόγω παρουσίας

υγρού είτε λόγω ίνωσης και ορίζεται ως Β-πρότυπο (B-pattern) [17].

Εικ. 9 Πολλαπλές Β-γραμμές, αποτελούν παθολογικό εύρημα.

2. «Σημείο του γραμμωτού κώδικα» (“barcode sign”). Προκαλείται από τη διακοπή

της φυσιολογικής πνευμονικής ολίσθησης (lung sliding), όπως αυτή εκφράζεται σε

M-mode. Απεικονίζεται ως μια εικόνα παράλληλων γραμμών, άνωθεν και κάτωθεν

της υπεζωκοτικής γραμμής, που αντιστοιχούν στο στατικό θωρακικό τοίχωμα και

στον μη αεριζόμενο πνεύμονα, αντίστοιχα [18], όπως φαίνεται στην Εικ. 10.
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Εικ. 10 «Σημείο γραμμωτού κώδικα» (“barcodesign”). Η υπεζωκοτική γραμμή σημειώνεται

(βέλος).

3. «Σημείο του πνεύμονα» (“lung point”). Χρησιμοποιείται στη διάγνωση του

πνευμοθώρακα. Παριστά το όριο του πνευμοθώρακα, δηλαδή το σημείο μετάβασης

από τον αεριζόμενο πνεύμονα κατά την εισπνοή, στην παθολογική περιοχή κατά την

εκπνοή [19] και απεικονίζεται ευκρινέστερα στο M- mode (Εικ. 11).

Εικ. 11 Το «σημείο του πνεύμονα» σε Μ-mode. Το σημείο του πνεύμονα (βέλος) παριστά το

όριο του αεριζόμενου πνεύμονα που αντιστοιχεί στο “seashore sign” και του μη αεριζόμενου

που αντιστοιχεί στο “barcode sign” [20].

seashore
sign

barcode
sign
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4. «Σημείο του πνευμονικού σφυγμού» (“lung pulse”). Χαρακτηρίζεται από την

απουσία της φυσιολογικής πνευμονικής ολίσθησης σε Β-mode, με την ταυτόχρονη

αντανάκλαση του καρδιακού παλμού στην υπεζωκοτική γραμμή. Αποτελεί

διαγνωστικό σημείο ολικής ατελεκτασίας πνεύμονα ενώ η παρουσία του αποκλείει

την παρουσία πνευμοθώρακα [17, 21].

5. «Σημείο του αεροβρογχογράμματος». Συνίσταται από ένα δίκτυο ηχοανακλαστικών

σημείων, διαφόρου σχήματος, εντός μιας πυκνωτικής περιοχής. Οφείλεται στην

παρουσία εγκλωβισμένο αέρα σε μια μη αεριζόμενη περιοχή του πνεύμονα [22].

6. «Σημείο του δυναμικού αεροβρογχογράμματος» (“dynamic air bronchogram”).

χαρακτηρίζεται ως η φυγόκεντρος μετακίνηση των στοιχείων του

αεροβρογχογράμματος για περισσότερο από 1 mm, κατά την εισπνοή [22, 23].

7. «Σημείο του τεμαχισμού» (“shred sign”). Το συγκεκριμένη σημείο περιγράφει το

χαρακτηριστικά ανώμαλο όριο μεταξύ πυκνωτικού και φυσιολογικά αεριζόμενου

πνευμονικού παρεγχύματος, όπως φαίνεται στην Εικ. 12. Παρατηρείται συνήθως στις

τμηματικές πυκνώσεις [22].

Εικ. 12 Το ασαφές εν το βάθει όριο της πυκνωτικής αλλοίωσης (βέλη) παριστά το λεγόμενο

«shred sign» [18].
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8. «Σημείο ηπατοποίησης» (“tissue-like sign”). Περιγράφει την ηχοδομή του

πυκνωτικού πνευμονικού παρεγχύματος η οποία προσομοιάζει με αυτή του ήπατος. Η

συγκεκριμένη ηχοδομή παρατηρείται συνήθως στις λοβώδεις πυκνώσεις (Εικ. 13)

[22].

Εικ. 13 «Σημείο ηπατοποίησης». Αναγνωρίζεται πυκνωτική αλλοίωση που καταλαμβάνει τον

δεξιό κάτω πνευμονικό λοβό, άνωθεν του δεξιού ημιδιαφράγματος (βέλος) με ηχογένεια

παρόμοια αυτής του ήπατος. Συνυπάρχει πλευριτική συλλογή (*).

9. «Σημείο του τετραπλεύρου» (“quad sign”). Περιγράφει την υπερηχοτομογραφική

απεικόνιση της υπεζωκοτικής συλλογής. Αντιστοιχεί σε μια, συνήθως άνηχη,

τετράπλευρης μορφολογίας περιοχή, εντοπιζόμενης μεταξύ των πετάλων του

υπεζωκότα, όταν ο ηχοβολέας τοποθετείται σε κεφαλουραίο άξονα. Το βαθύτερο όριο

της συλλογής είναι σαφές, παράλληλο με την υπεζωκοτική γραμμή και παριστά τον

σπλαχνικό υπεζωκότα. Τα πλάγια όρια παριστούν την ακουστική σκιά από τις

εκατέρωθεν πλευρές ενώ το πρόσθιο όριο παριστά την υπεζωκοτική γραμμή [18].

10. «Ημιτονοειδές σημείο» (“sinusoid sign”). Αποτελεί την έκφραση της παρουσίας

ελεύθερης υπεζωκοτικής συλλογής σε M-mode. Απεικονίζεται ως μια ημιτονοειδής

κίνηση του σπλαχνικού προς τον τοιχωματικό υπεζωκότα [18, 24].
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Εικ. 15 Το ημιτονοειδές σημείο αποτελεί την έκφραση της παρουσίας ελεύθερης

υπεζωκοτικής συλλογής σε Μ-mode.

2.1.2.2. Εφαρμογή της μεθόδου στη διερεύνηση ποικίλων πνευμονικών

παθήσεων

Σύμφωνα με αναθεωρημένες οδηγίες [17] η υπεηχοτομογραφία πνεύμονα έχει πλέον

εφαρμογή:

1. στη διάγνωση/αποκλεισμό του πνευμοθώρακα

2. στη διάγνωση/χαρακτηρισμό των κυψελιδικών διηθημάτων

3. στη διάγνωση/χαρακτηρισμό της υπεζωκοτικής συλλογής

4. στη διάγνωση του διάμεσου συνδρόμου (Interstitial Syndrome)

Οι ως άνω εφαρμογές της μεθόδου αναλύονται εν συντομία παρακάτω ενώ η

εφαρμογή της υπερηχοτομογραφίας στη διάγνωση του διάμεσου συνδρόμου θα

αναλυθεί στη επόμενη παράγραφο.

Πνευμοθώρακας

Τα υπερηχοτομογραφικά σημεία του πνευμοθώρακα περιλαμβάνουν: (1) την

παρουσία του σημείου του πνεύμονα, (2) απουσία του σημείου της πνευμονικής

ολίσθησης, (3) απουσία Β-γραμμών και (4) απουσία του σημείου του πνευμονικού
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σφυγμού [17]. Η προτεινόμενη θέση εξέτασης είναι η ύπτια και επιλέγονται τα μη

εξαρτώμενα από τη βαρύτητα τμήματα του πνεύμονα για μελέτη, με τη χρήση

microconvex ηχοβολέα, κατά προτίμηση [17]. Για την υπερητομογραφική διάγνωση

του πνευμοθώρακα έχει προταθεί ένας αλγόριθμος που παρουσιάζεται στην Εικ. 16.

Εικ. 16 Ο αλγόριθμος υπερηχοτομογραφικής διερεύνησης του πνευμοθώρακα προτείνει την

ενδεδειγμένη αλληλουχία και συνδυασμούς των τεσσάρων σημείων [25].

Η υπερηχοτομογραφία πνεύμονα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με την απλή

ακτινογραφία θώρακος [26] στον αποκλεισμό πνευμοθώρακα και συγκρίσιμη

ευαισθησία με την υπολογιστική τομογραφία στη διάγνωση και στην εκτίμηση της

έκτασης αυτού [17, 27].

Κυψελιδικά διηθήματα

Τα κυψελιδικά διηθήματα απεικονίζονται υπερηχοτομογραφικά ως υποϋπεζωκοτικές,

άνηχες περιοχές ή ως περιοχές «ηπατοποίησης» [17] και η χρήση των δύο αυτών

σημείων έχει 90% ευαισθησία και 98% ειδικότητα στη διάγνωση των διηθημάτων

[22]. Τα αίτια των κυψελιδικών διηθημάτων είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν τη

λοίμωξη, πνευμονική εμβολή, κακοήθεια και μεταστάσεις πνεύμονα, ατελεκτασία και
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πνευμονικές θλάσεις. Η αξιολόγηση επικουρικών υπερηχοτομογραφικών σημείων

όπως τα όρια του διηθήματος, η παρουσία αεροβρογχογράμματος/δυναμικού

αεροβρογχογράμματος, ο πνευμονικός σφυγμός και η παρουσία Β-γραμμών στο εν

τω βάθει όριο του διηθήματος, μπορούν να προσφέρουν στη διαφορική διάγνωση

[17, 21-23, 28], ενώ η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου είναι καλύτερη αυτής της

απλής ακτινογραφίας και συγκρίσιμη της υπολογιστικής τομογραφίας θώρακος [17,

29].

Υπεζωκοτική συλλογή

Η υπεζωκοτική συλλογή απεικονίζεται υπερηχοτομογραφικά ως μια άνηχη συνήθως

περιοχή, τυπικής μορφολογίας («σημείο του τετραπλεύρου») εντός της οποίας

κινείται με χαρακτηριστικό τρόπο ο πνεύμονας («ημιτονοειδές σημείο») κατά τον

αναπνευστικό κύκλο [24]. Ιδανικά, για την ανάδειξη αυτής χρησιμοποιούνται

microconvex ηχοβολείς ενώ το προτιμώμενο σημείο μελέτης εντοπίζεται κατά μήκος

της οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής, άνωθεν του ημιδιαφράγματος [30].

Η υπερηχοτομογραφία πνεύμονα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα χαρακτηρισμού

της φύσης της πλευριτικής συλλογή [31]. Η παρουσία εσωτερικών ηχογενών

στοιχείων είναι δηλωτική εξιδρώματος ή αιμοθώρακα [32-34]. Η ανάδειξη άνηχης

συλλογής από την άλλη μεριά, απαντάται τόσο σε εξιδρώματα όσο και σε

διυδρώματα, με αποτέλεσμα η θωρακοκέντηση να αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα

διαφοροδιάγνωσης [31, 35].

Τέλος, η διαθωρακική υπερηχοτομογραφία μπορεί να συνεισφέρει στον υπολογισμό

του όγκου του υπεζωκοτικού υγρού. Ο υπολογισμός του βασίζεται στη μέτρηση της

μέγιστης διαμέτρου της άνηχης περιοχής, μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα,
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αντίστοιχα με την μέση ή οπίσθια μασχαλιαία γραμμή κατά την τελο-εκπνευστική

φάση [36].

Η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου είναι καλύτερη αυτής της απλής ακτινογραφίας,

ιδιαίτερα της προσθιοπίθιας λήψης σε ύπτια θέση, και συγκρίσιμη  της υπολογιστικής

τομογραφίας θώρακος [4, 37].

2.1.2.3. Εφαρμογή της μεθόδου στη διερεύνηση του διάμεσου συνδρόμου

(Interstitial Syndrome)

Ο ρόλος της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας στην αξιολόγηση του διάμεσου

συνδρόμου έχει πρόσφατα καθιερωθεί. Το διάμεσο σύνδρομο αποτελείται από μια

ομάδα ετερογενών παθολογικών καταστάσεων, τόσο οξέων όσο και χρόνιων, που

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το οξύ πνευμονικό οίδημα, το σύνδρομο οξείας

αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) καθώς και τις διάχυτες παρεγχυματικές

πνευμονικές νόσους/πνευμονική ίνωση [17, 38].

Για την αξιολόγηση του διάμεσου συνδρόμου το απεικονιστικό πρωτόκολλο

περιλαμβάνει την αξιολόγηση 12, 8 ή 2 τμημάτων στη πρόσθια, πλάγια ή/και οπίσθια

επιφάνεια του πνεύμονα ή τη μελέτη 28 μεσοπλεύριων διαστημάτων [4, 16, 17, 39-

41]. Ως θετικό τμήμα ορίζεται η ανάδειξη τριών ή περισσοτέρων Β-γραμμών σε ένα

μεσοπλεύριο διάστημα κατά την επιμήκη τομή αυτού. Ως θετική εξέταση ορίζεται η

παρουσία δύο ή περισσοτέρων θετικών τμημάτων αμφοτερόπλευρα [17]. Για τη

διερεύνηση των διάχυτων παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων συγκεκριμένα, η

αξιολόγηση 50-72 μεσοπλεύριων διαστημάτων κατά μήκος προκαθορισμένων

ανατομικών γραμμών θεωρείται ενδεδειγμένη για την ημι-ποσοτικοποίησης των

αλλοιώσεων [42-44]. Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια ευρείας και ευχερούς χρήσης της
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υπερηχοτομογραφίας στην καθημερινή κλινική πρακτική, έχουν προταθεί

απλοποιημένα υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα, σε ασθενείς με πνευμονική

συμμετοχή λόγω υποκείμενης νόσου του συνδετικού ιστού (CTD-ILD),

συγκεκριμένα ρευματοειδούς αρθρίτιδας και συστημικής σκλήρυνσης [43-46].

Το διάμεσο σύνδρομο εκφράζεται υπερηχοτομογραφικά με την παρουσία πολλαπλών

Β-γραμμών (B-pattern) [39, 40, 47]. Η κατανομή των Β-γραμμών αποτελεί

σημαντικό παράγοντα στη διαφορική διάγνωση των αιτιών του διάμεσου συνδρόμου.

Η παρουσία πολλαπλών διάχυτων, αμφοτερόπλευρων Β-γραμμών απαντάται στο

πνευμονικό οίδημα ποικίλης αιτιολογίας, στη διάμεση πνευμονία και στις διάχυτες

παρεγχυματικές πνευμονικές νόσους. Αντίθετα, η ανάδειξη ενός εντοπισμένους

προτύπου Β-γραμμών είναι δηλωτική πνευμονίας, ατελεκτασίας, πνευμονικού

εμφράκτου, πνευμονικής θλάσης, νεοπλασίας ή υπεζωκοτικής παθολογίας [17, 48]. Η

μέθοδος μπορεί επίσης να διαχωρίσει [17] πρότυπα που απαντώνται στο

καρδιογενούς αιτιολογίας πνευμονικό οίδημα, στο σύνδρομο αναπνευστικής

δυσχέρειας και στην πνευμονική ίνωση [49-52]. Έχει προταθεί ότι η παρουσία

πολλαπλών Β-γραμμών, διάχυτα αμφοτερόπλευρα σε μια ανομοιογενή κατανομή, σε

συνδυασμό με ανωμαλίες της υπεζωκοτικής επιφάνειας και συνύπαρξη

υποϋπεζωκοτικών αλλοιώσεων είναι ενδεικτική πνευμονικής ίνωσης [49]. Επίσης, η

παρουσία πολλαπλών Β-γραμμών με απόσταση 3 mm μεταξύ τους (Β3) φαίνεται να

αντιστοιχεί σε αλλοιώσεις «θολής υάλου» (“ground glass”) στη HRCT θώρακος, ενώ

πολλαπλές Β-γραμμές με απόσταση 7 mm μεταξύ τους (Β7) αντιστοιχούν σε

παχύνσεις μεσολοβιδίων διαφραγματίων και αλλοιώσεις «μελικυρήθρας»

(“honeycombing”) [40, 53]. Η συνύπαρξη πολλαπλών Β-γραμμών σε μια διάχυτη,

αμφοτερόλευρη, ανομοιογενή κατανομή με παρουσία υποϋπεζωκοτικών πυκνωτικών

περιοχών στα πρόσθια πνευμονικά τμήματα, παρουσία εμβαλωματικών περιοχών
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φυσιολογικού πνευμονικού παρεγχύματος, απώλεια ή περιορισμό της φυσιολογικής

πνευμονικής ολίσθησης και ανωμαλίες της υπεζωκοτικής επιφάνειας μπορεί να

βοηθήσει στο διαχωρισμό μεταξύ καρδιογενούς αιτιολογίας πνευμονικού οιδήματος

και συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας [17]. Τέλος,  η διαγνωστική αξία της

διαθωρακίκης υπερηχοτομογραφίας είναι ανώτερη αυτής της απλής ακτινογραφίας

θώρακος στον αποκλεισμό του διάμεσου συνδρόμου [54, 55]. Επίσης, σχετικά

πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι σε ασθενείς με διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονικές

νόσους, συγκεκριμένα σε ασθενείς με συστημική σκλήρυνση και ρευματοειδή

αρθρίτιδα, η κατανομή και ο αριθμός των Β-γραμμών συσχετίζεται με τα ευρήματα

της HRCT θώρακος [42, 44-46, 56-58].

2.2. ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (IPF)

2.2.1. Ορισμός, κλινική εικόνα και επιδημιολογικά δεδομένα

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) ορίζεται ως μια

ειδική μορφή χρόνιας, προοδευτικής, ινωτικής διάμεσης πνευμονοπάθειας (Interstitial

Lung Disease, ILD), αγνώστου αιτιολογίας, η οποία προσβάλει πρωτίστως άτομα

μεγάλης ηλικίας, περιορίζεται στους πνεύμονες και χαρακτηρίζεται από το

ιστοπαθολογικό ή/και ακτινολογικό πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας

(Usual Interstitial Pneumonia, UIP) [59-62]. Ο ορισμός της ιδιοπαθούς πνευμονικής

ίνωσης προϋποθέτει τον αποκλεισμό άλλων μορφών διάμεσων πνευμονιών,

συμπεριλαμβανομένων μορφών ιδιοπαθούς διάμεσης πνευμονίας (Idiopathic

Interstitial Pneumonia, IIP) και διάμεσων πνευμονοπαθειών που σχετίζονται με

περιβαλλοντική έκθεση, φαρμακευτικούς παράγοντες ή συστηματικές νόσους [59,

60].
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Η τυπική κλινική εικόνα κατά τη διάγνωση αφορά συνήθως σε ενήλικες με χρόνια,

μη αιτιολογημένη δύσπνοια προσπαθείας, βήχα και πληκτροδακτυλία [63-65].

Αναφέρεται μεγαλύτερη επίπτωση αυξανόμενης της ηλικίας, ενώ τυπικά

προσβάλλονται άρρενες, με θετικό ιστορικό καπνίσματος [63-69].

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση παριστά τη συχνότερη μορφή των ιδιοπαθών

διάμεσων πνευμονιών ενώ απαντάται στο 17–37% όλων των διάχυτων

παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων [70-72]. Πάραυτα, η ακριβής επίπτωση και

επιπολασμός της νόσου  παραμένουν άγνωστα. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν

ενδείξεις αύξησης της συνολικής επίπτωσης της νόσου στους δυτικούς πληθυσμούς

[65, 73, 74] ενώ περιορισμένος αριθμός ανάλογων μελετών σε Ασιατικούς

πληθυσμούς αναφέρουν ποσοστά επίπτωσης και επιπολασμού μικρότερα συγκριτικά

με τα αντίστοιχα των δυτικών χωρών [75]. Παραμένει όμως άγνωστο μέχρι σήμερα

εάν ο επιπολασμός και η επίπτωση της νόσου επηρεάζονται από γεωγραφικούς ή

φυλετικούς παράγοντες [62].

2.2.2. Φυσική πορεία και πρόγνωση της νόσου

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση των παθογενετικών

μηχανισμών και την εισαγωγή νέων θεραπευτικών παραγόντων, η ιδιοπαθής

πνευμονική ίνωση παραμένει μια προοδευτική νόσος δυσμενούς πρόγνωσης. Η μέση

επιβίωση από το χρόνο διάγνωσης υπολογίζεται στα 2-5 έτη [62, 76].

Η φυσική πορεία της νόσου δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά τη διάγνωση. Οι

περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν μια αργή, σταδιακή πρόοδο (“slow

progression”) ενώ άλλοι παραμένουν σχετικά σταθεροί (“stable”). Η φυσική πορεία

ενός ποσοστού ασθενών χαρακτηρίζεται από ταχεία πρόοδο (“rapid progression”).
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Τέλος, ένα μικρό ποσοστό ασθενών παρουσιάζουν απρόβλεπτη, αιφνίδια επιδείνωση

λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με τη νόσο είτε ή μη καθορισμένων παραγόντων

[62, 77]. Συνοσηρότητες όπως η παρουσία πνευμονικής υπέρτασης ή εμφυσήματος

μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη της ιδιοπαθούς πνευμονικής  ίνωσης [78-80]. Η

ανάπτυξη κακοήθους πνευμονικού νεοπλάσματος έχει επίσης συσχετισθεί με την

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, επηρεάζοντας τη συνολική επιβίωση [81].

Η σχετιζόμενη με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση θνησιμότητα, φαίνεται να

χαρακτηρίζεται από αυξητική τάση, να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των αρρένων και να

αυξάνει αυξανόμενης της ηλικίας [82, 83]. Τα αυξανόμενα ποσοστά θνησιμότητας

έχουν εν μέρει αποδοθεί στην καθιέρωση των διαγνωστικών κριτηρίων της νόσου και

ως εκ τούτου στις βελτιωμένες δυνατότητες αναγνώρισης αυτής [84]. Η

αναπνευστική ανεπάρκεια, οι καρδιαγγειακές νόσοι και τα κακοήθη νεοπλάσματα

πνεύμονα φαίνεται να αποτελούν τα συνηθέστερα αίτια θανάτου σχετιζόμενου με την

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, σε ποσοστά 60%, 8.5% και 2.9%, αντίστοιχα [83].

Επίσης, η οξεία παρόξυνση της νόσου έχει προταθεί ως μια από τις συχνότερες αιτίες

θανάτου σε μεμονωμένες μελέτες [85].

Η μεγάλη ηλικία και το άρρεν φύλο φαίνεται να συσχετίζονται με φτωχότερη

πρόγνωση [76, 86, 87], ενώ ο ρόλος του καπνίσματος παραμένει διφορούμενος [76,

88, 89]. Επιπρόσθετα, επιδείνωση της λειτουργικότητας των πνευμόνων,

συγκεκριμένα μείωση της δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC) και της

διαχυτικής ικανότητας (DLCO), έχουν συσχετισθεί με δυσμενή πρόγνωση. Μείωση

της FVC κατά 5-10 % σε χρονικό διάστημα 6 ή 12 μηνών συσχετίζεται με μειωμένη

επιβίωση και ανάλογη συσχέτιση παρουσιάζει η μείωση της DLCO [90-94]. Σύμφωνα

με ορισμένες μελέτες ο αποκορεσμός (κορεσμός Ο2<88%) κατά τη διάρκεια της

δοκιμασίας βάδισης 6 λεπτών (6MWT) αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυξημένης
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θνησιμότητας [95-97]. Επίσης, τόσο το πρότυπο όσο και η έκταση των ινωτικών

αλλοιώσεων στη HRCT έχουν μελετηθεί όσον αφορά την προγνωστική τους αξία.

Φαίνεται ότι η έκταση των ινωτικών αλλοιώσεων και η παρουσία αλλοιώσεων

«μελικυρήθρας» (“honeycombing”) σχετίζονται με μειωμένη επιβίωση [98-101] ενώ

η παρουσία βρογχεκτασιών εξ’ έλξεως αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα δυσμενούς

πρόγνωσης [101].

2.2.3. Διαγνωστικά κριτήρια

Ο προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος για ασθενείς με πιθανή ιδιοπαθή

πνευμονική ίνωση παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 17.

Εικ. 17 Διαγνωστικός αλγόριθμος προσέγγισης ασθενών με πιθανή ιδιοπαθή πνευμονική

ίνωση [62].

Σχετικά πρόσφατα, τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν αναθεωρηθεί [62] και πλέον

περιλαμβάνουν: (i) τον αποκλεισμό έτερων γνωστών αιτιών διάμεσης

πνευμονοπάθειας (περιβαλλοντική έκθεση, φαρμακευτική τοξικότητα, νόσους του

συνδετικού ιστού), (ii) την παρουσία απεικονιστικού προτύπου συνήθους διάμεσης

πνευμονίας (Usual Interstitial Pneumonia, UIP) στη HRCT θώρακος ασθενών που δεν
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υποβάλλονται σε διαθωρακική βιοψία πνεύμονα, (iii) την παρουσία ειδικών

συνδυασμών ιστοπαθολογικών και απεικονιστικών προτύπων στη HRCT θώρακος σε

ασθενείς που υποβάλλονται σε διαθωρακική βιοψία πνεύμονα [62].

Τα αναθεωρημένα διαγνωστικά κριτήρια βασίζονται στην τεκμηρίωση της υψηλής

θετικής προγνωστικής αξίας (90% - 100%) της παρουσίας προτύπου συνήθους

διάμεσης πνευμονίας στη HRCT θώρακος για την ιστοπαθολογική διάγνωση αυτού

[102, 103]. Στη HRCT θώρακος η συνήθης διάμεση πνευμονία παρουσιάζει μια

περιφερική κατανομή με προσβολή των βασικών κυρίως πνευμονικών τμημάτων ή

εμβαλωματική κατανομή. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία δικτυωτών αλλοιώσεων

με πιθανή συνύπαρξη βρογχεκτασιών εξ’ έλξεως, αλλοιώσεις μελικυρήθρας και

«θολής υάλου» (“ground glass”), σε μικρότερη έκταση συγκριτικά με τις δικτυωτές

αλλοιώσεις [104, 105]. Τα κριτήρια του προτύπου συνήθους διάμεσης πνευμονίας

στη HRCT θώρακος παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Κριτήρια του προτύπου συνήθους διάμεσης πνευμονίας στη HRCT θώρακος.

UIP, Usual Interstitial Pneumonia [62].

Η παρουσία αλλοιώσεων «μελικυρήθρας» είναι συχνή και αποτελεί τον καθοριστικό

παράγοντα για τον χαρακτηρισμό σαφούς (“definite”) προτύπου συνήθους διάμεσης

πνευμονίας. Εκφράζεται απεικονιστικά υπό τη μορφή κυστικών αεροχώρων με

διακριτό τοίχωμα, σε συρροή, οι οποίοι εντοπίζονται υποϋπεζωκοτικά και έχουν
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συνήθως διάμετρο 3–10 mm [106]. Σε περιπτώσεις όπου οι αλλοιώσεις

«μελικυρήθρας» απουσιάζουν αλλά τα λοιπά απεικονιστικά ευρήματα πληρούν τα

κριτήρια της συνήθους διάμεσης πνευμονίας, τα απεικονιστικά ευρήματα θεωρείται

ότι παριστούν πιθανή (“possible”) συνήθη διάμεση πνευμονία, ενώ σε ορισμένες

περιπτώσεις τα απεικονιστικά ευρήματα είναι ασύμβατα (“inconsistent”) με συνήθη

διάμεση πνευμονία. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η βιοψία πνεύμονα έχει θέση, με

στόχο την τεκμηρίωση ή αποκλεισμό των ιστοπαθολογικών κριτηρίων του προτύπου

της νόσου, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η παρουσία διαφορετικών

ιστοπαθολογικών προτύπων σε δείγματα βιοψίας πνεύμονα από διαφορετικά

πνευμονικά τμήματα έχει περιγραφεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη

δειγματοληψία από πολλαπλούς πνευμονικούς λοβούς.

Πίνακας 2 Ιστοπαθολογικά κριτήρια του προτύπου συνήθους διάμεσης πνευμονίας [62].

* Μπορεί να συσχετίζεται με οξεία παρόξυνση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. †

Μεμονωμένα κοκκιώματα και/ή ήπια στοιχεία οργανούμενης πνευμονίας μπορεί να

συνδυάζονται με ένα κατά τα λοιπά πρότυπο συνήθους διάμεσης πνευμονίας. ‡ Αυτό το

ενδεχόμενο απαντάται συνήθως σε τελικού σταδίου ινωτική νόσο, όπου το δείγμα έχει

ληφθεί από περιοχές μελικυρήθρας, ενώ αλλοιώσεις προτύπου συνήθους διάμεσης

πνευμονίας υπάρχουν σε άλλα πνευμονικά τμήματα. HRCT, high-resolution computed

tomography; UIP, Usual Interstitial Pneumonia.
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Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των απεικονιστικών και

ιστοπαθολογικών ευρημάτων, οι συνδυασμοί αυτών ορίζουν την τελική διάγνωση,

σύμφωνα με τις σχέσεις που παρουσιάζονται τον Πίνακα 3.

Πίνακας 3 Συνδυασμοί ευρημάτων HRCT θώρακος και διαθωρακικής βιοψίας πνεύμονα

για τη διάγνωση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης [62].

* Όπως έχουν περιγραφεί στους Πίνακες 1 και 2. ‡ Δεν πληρούνται τα κριτήρια UIP ή

άλλης ιδιοπαθούς διάμεσης πνευμονίας. † Η ακρίβεια της διάγνωσης ενισχύεται με τη

συζήτηση μεταξύ ειδικοτήτων.

Επίσης, για την επίτευξη έγκυρης διάγνωσης στις ως άνω περιπτώσεις

ασυμβατότητας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η πολύπλευρη συζήτηση μεταξύ

ποικίλων ειδικοτήτων (πνευμονολόγων, ακτινολόγων, παθολογοανατόμων) με στόχο

τον αποκλεισμό έτερων υποκείμενων αιτιών [62, 107].

Τέλος, έχει προταθεί η χρήση του όρου διάμεση πνευμονία με αυτοάνοσα

χαρακτηριστικά (“interstitial pneumonia with autoimmune features”) για την

περιγραφή ασθενών με διάμεση πνευμονοπάθεια και παρουσία ενδείξεων

υποκείμενης συστηματικής αυτοάνοσης νόσου, που δεν πληρούν όμως τα κριτήρια

για τη διάγνωση νόσου του συνδετικού ιστού [108].
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2.3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) παριστά μια

ειδική μορφή χρόνιας, προοδευτικής, ινωτικής διάμεσης πνευμονοπάθειας (Interstitial

Lung Disease, ILD), αγνώστου αιτιολογίας, η οποία προσβάλει πρωτίστως άτομα

μεγάλης ηλικίας. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση των

παθογενετικών μηχανισμών και την εισαγωγή νέων θεραπευτικών παραγόντων, η

ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση παραμένει μια προοδευτική νόσος η οποία

χαρακτηρίζεται από σταδιακά επιδεινούμενη λειτουργικότητα και δυσμενή

πρόγνωση. Η μέση επιβίωση από το χρόνο διάγνωσης υπολογίζεται στα 2-5 έτη. Έως

σήμερα, η υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία (HRCT) θώρακος παριστά την

απεικονιστική μέθοδο εκλογής για την αξιολόγηση της ιδιοπαθούς πνευμονικής

ίνωσης, λόγω της υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας και της δυνατότητας

εκτίμησης του συνόλου των πνευμονικών τμημάτων, με τη μέθοδο να κατέχει

κυρίαρχη θέση όσον αφορά στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην

παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου, όπως έχει προταθεί σε πρόσφατες,

αναθεωρημένες διεθνείς οδηγίες [44, 62, 109].

Σειρά πρόσφατων μελετών καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της επιστημονικής

κοινότητας όσον αφορά στην αξιολόγηση της δυνατότητας διαχείρισης ποικίλων

πνευμονικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης, με

τη χρήση εναλλακτικών απεικονιστικών μεθόδων, με κύριο εκπρόσωπο τη

διαθωρακική υπερηχοτομογραφία πνεύμονα [17, 38, 42-44]. Κινητήρια δύναμη για

την αναζήτηση αυτή αποτέλεσαν τα μειονεκτήματα και οι ανεπιθύμητες επιδράσεις

των διαθέσιμων μεθόδων. Συγκεκριμένα, η χαμηλή διαγνωστική ακρίβεια της
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κλινικής εξέτασης των πνευμόνων, οι περιορισμοί της εκτέλεσης και αξιολόγησης της

απλής ακτινογραφίας θώρακος σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, καθώς και το

υψηλό κόστος, η ακτινική επιβάρυνση και η αναπόφευκτη ανάγκη μετακίνησης των

ασθενών που ορίζουν την υπολογιστική τομογραφία θώρακος, υποστηρίζουν τη

σημαντικότητα εδραίωσης νέων, εναλλακτικών απεικονιστικών μεθόδων για τη

διαχείριση συγκεκριμένων κλινικών καταστάσεων.

Περιορισμένος αριθμός επιστημονικών εργασιών είναι διαθέσιμος έως σήμερα όσον

αφορά στην αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης της διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα για τη διαχείριση ασθενών με διάμεση πνευμονική

ίνωση. Η ερευνητική προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στην υπερηχοτομογραφική

αξιολόγηση της πνευμονικής συμμετοχής σε ασθενείς με πνευμονική προσβολή λόγω

νοσημάτων του συνδετικού ιστού, συγκεκριμένα σε ασθενείς με συστημική

σκλήρυνση και ρευματοειδή αρθρίτιδα, δείχνοντας ότι τα υπερηχοτομογραφικά

ευρήματα συσχετίζονται με αυτά της HRCT θώρακος, με την τελευταία να αποτελεί

την απεικονιστική μέθοδο αναφοράς. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η κατανομή και ο

αριθμός των Β-γραμμών, οι οποίες παριστούν την κύρια υπερηχοτομογραφική

έκφραση της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης, συσχετίζονται με τα ευρήματα της

HRCT θώρακος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και συστημική σκλήρυνση

[42, 44-46, 56-58]. Όμως, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με μια

αντίστοιχη πιθανή συσχέτιση, σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Τα

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμβάλουν στην τεκμηρίωση της ως άνω

υπόθεσης δείχνοντας τη δυνατότητα χρήσης της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας

πνεύμονα στη διαχείριση ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Διευρύνοντας το

φάσμα εφαρμογών της μεθόδου, προτείνει ότι τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφίας

πνεύμονα συσχετίζονται με τα δεδομένα της υψηλής ευκρίνειας αξονικής
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τομογραφίας θώρακος όχι μόνο σε ασθενείς με διάμεση πνευμονική ίνωση

σχετιζόμενη με νοσήματα του συνδετικού ιστού αλλά και σε ασθενείς με ιδιοπαθή

πνευμονική ίνωση.

Η κλινική σημασία της εδραίωσης της ως άνω συσχέτισης είναι πολύπλευρη και

έγκειται στη δυνατότητα χρήσης της μεθόδου στην παρακολούθηση της προόδου της

νόσου, στη διερεύνηση πιθανών επιπλοκών σχετιζόμενων με αυτή και κυρίως στην

εκτίμηση πιθανής ανταπόκρισης σε θεραπευτικά σχήματα κλινικών δοκιμών, η οποία

έως σήμερα επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων εγκάρσιων

απεικονίσεων, τακτική όμως που περιορίζεται από οικονομικά ζητήματα και από τους

κινδύνους της ακτινικής επιβάρυνσης. Η συμβολή συνεπώς της διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας, η οποία αποτελεί μια μέθοδο που δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα

ακτινοβολία, καθίσταται προφανής εάν αναλογιστούμε τον εν γένει αυξημένο κίνδυνο

εμφάνισης κακοήθειας πνεύμονα στους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση [110]

όπως και περιπτώσεις νέων γυναικών οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο, της

τάξεως του 37%, εμφάνισης νεοπλασίας λόγω ακτινοβολίας [111]. Επιπρόσθετα, η

σημαντικότητα της μεθόδου τονίζεται από το γεγονός ότι συγκεντρώνει τα

πλεονεκτήματα μίας εύκολα προσβάσιμης, μη επεμβατικής, χαμηλού κόστους

μεθόδου που χαρακτηρίζεται από ταχεία και εύκολη εκμάθηση όσον αφορά στην

εκτέλεση και ερμηνεία της, ενώ για τη διεξαγωγή αυτής δεν είναι απαραίτητη η

μετακίνηση του ασθενούς η οποία σχετίζεται με έτερους κινδύνους σε πολλές

περιπτώσεις, ιδία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς [17].

Επίσης, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη η οποία προτείνει μια εναλλακτική τεχνική

διενέργειας των διαθωρακικών υπερηχοτομογραφικών μελετών πνεύμονα, η οποία

φαίνεται να υπερτερεί όσον αφορά στη διάρκεια της εξέτασης, στην άνεση του

εξεταζόμενου και στη συσχέτιση των ευρημάτων με αυτά της υψηλής ευκρίνειας
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αξονικής τομογραφίας θώρακος, συγκριτικά με την καθιερωμένη και προτεινόμενη

από τη βιβλιογραφία τεχνική. Η ως άνω προοπτική σε συνδυασμό με την

προτεινόμενη προσπάθεια εδραίωσης απλοποιημένων υπερηχοτομογραφικών

απεικονιστικών πρωτοκόλλων συμβάλουν στη δυνατότητα πραγματοποίησης

εξετάσεων μικρότερης διάρκειας και στην καλύτερη συνεργασία των εξεταζόμενων,

δεδομένα ιδιαίτερα σημαντικά για την καθιέρωση και εισαγωγή της μεθόδου στην

καθημερινή κλινική πρακτική [43-46].
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3. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3.1. ΣΚΟΠΟΣ

3.1.1. Εισαγωγικά δεδομένα και σκοπός της μελέτης

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση αντιπροσωπεύει μια ειδική μορφή χρόνιας,

προοδευτικής διάμεσης πνευμονίας [70]. Η πολύπλευρη προσέγγιση των ασθενών με

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχει πρόσφατα περιγραφεί σε αναθεωρημένες, διεθνείς

οδηγίες [62]. Στη πλειονότητα των ασθενών, μια έγκυρη διάγνωση μπορεί να

επιτευχθεί βάσει της παρουσίας τυπικού προτύπου συνήθους διάμεσης πνευμονίας

(UIP) στην υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία (HRCT) θώρακος, ενώ η

διαθωρακική βιοψία πνεύμονα έχει θέση σε ασθενείς που δε διαθέτουν το τυπικό

αυτό απεικονιστικό πρότυπο.

Ο ρόλος της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα στην αξιολόγηση της

διάμεσης πνευμονικής ίνωσης η οποία περιγράφεται υπό τον όρο του διάμεσου

συνδρόμου (Interstitial Syndrome), έχει αρχίσει να θεμελιώνεται [42-46, 58, 62]. Το

διάμεσο σύνδρομο, πλην της πνευμονικής ίνωση, περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα

παθολογικών καταστάσεων, τόσο οξέων όσο και χρόνιων, συμπεριλαμβανομένου του

καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος και του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής

δυσχέρειας (ARDS). Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, η διαθωρακική

υπερηχοτομογραφία οφείλει να είναι σύντομη. Στο πλαίσιο αυτό, οι διεθνείς οδηγίες

και ποικίλες μελέτες προτείνουν την εφαρμογή υπερηχοτομογραφικών πρωτοκόλλων

2, 8 ή 12 θέσεων-μεσοπλεύριων διαστημάτων (ΜΔ) [4, 55, 62]. Όμως, για την

αξιολόγηση και ημι-ποσοτικοποίηση των, ανομοιογενούς κατανομής, αλλοιώσεων

της πνευμονικής ίνωσης, προτείνονται εκτενή απεικονιστικά πρωτόκολλα 50-72

θέσεων-ΜΔ [42-44, 56]. Κατά τη διενέργεια των εκτενών αυτών πρωτοκόλλων, οι
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ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν δυσφορία και αδυναμία συνεργασίας. Τα

πρωτόκολλα αυτά έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή λόγω

σκληροδέρματος και ρευματοειδούς αρθρίτιδας, δείχνοντας ότι τα ευρήματα της

υπερηχοτομογραφίας συσχετίζονται με αυτά της HRCT θώρακος. Όμως δεν

υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με μια αντίστοιχη πιθανή συσχέτιση σε

ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση [42, 44-46, 56, 57].

Με γνώμονα τους ως άνω περιορισμούς, νεότερες μελέτες σε ασθενείς με πνευμονική

συμμετοχή λόγω σκληροδέρματος και ρευματοειδούς αρθρίτιδας προτείνουν την

εφαρμογή συνοπτικών πρωτοκόλλων διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα,

10 ή 14 θέσεων-ΜΔ, δείχνοντας ότι τα ευρήματά τους συσχετίζονται με αυτά της

HRCT θώρακος [43-46].

Τέλος, αναφορικά με ασθενείς με πνευμονική ίνωση δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές

αναφορές και οι διεθνείς οδηγίες δεν καθορίζουν τον ενδεδειγμένο τρόπο

τοποθέτησης των ασθενών και την ενδεδειγμένη αναπνευστική φάση κατά την

διενέργεια διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα. Μια μελέτη αναφορικά με

ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, προτείνει ότι η τοποθέτηση του ασθενούς κατά τη

διάρκεια της εξέτασης επηρεάζει τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων

[112]. Μελέτες αξονικής τομογραφίας επίσης, έχουν δείξει ότι η πυκνότητα των

πνευμονικών τμημάτων επηρεάζεται από την αναπνευστική φάση κατά την οποία

αυτά απεικονίζονται και από τον βαθμό εξάρτησής τους από τη βαρύτητα, η οποία με

τη σειρά της σχετίζεται με την τοποθέτηση του εξεταζόμενου [113-115].

Στη παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφικής μελέτης

των πνευμόνων με τον ασθενή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση ίσως συσχετίζονται

καλύτερα με τα ευρήματα της HRCT θώρακος, σε σχέση με την καθιερωμένη

ύπτια/καθιστή τοποθέτηση, για δύο λόγους: (i) επειδή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση
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το άνω ημιθωράκιο βρίσκεται εξ’ ορισμού σε εισπνευστική φάση [116, 117] και ως

εκ τούτου σε αντιστοιχία με την αναπνευστική φάση κατά την οποία εκτελείται η

HRCT θώρακος (βαθειά εισπνοή) και (ii) επειδή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση, οι

εξαρτώμενες από τη βαρύτητα υποστατικές αλλοιώσεις στα οπίσθια-βασικά

πνευμονικά τμήματα του άνω ημιθωρακίου θα μετατοπίζονταν παραμεσοθωρακικά.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν (i) η μελέτη της πιθανής συσχέτισης των

ευρημάτων διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα και των ευρημάτων της

HRCT θώρακος, (ii) η σύγκριση ενός αναλυτικού πρωτοκόλλου διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του εξεταζόμενου

(ύπτια/καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη) αναφορικά με την εφαρμοσιμότητα

(feasibility), τη διάρκεια, την άνεση του εξεταζόμενου και την αξιολόγηση του

αριθμού των Β-γραμμών, χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της HRCT θώρακος ως

αναφορά και (iii) η σύγκριση ενός συνοπτικού πρωτοκόλλου διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του εξεταζόμενου

(καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη) με τα αναλυτικά υπερηχοτομογραφικά

πρωτόκολλα σε αντίστοιχη τοποθέτηση του εξεταζόμενου και τα ευρήματα της

HRCT θώρακος, αναφορικά με την εφαρμοσιμότητα, τη διάρκεια, την άνεση του

εξεταζόμενου και την εκτίμηση του αριθμού των Β-γραμμών, σε ασθενείς με

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

3.2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.2.1. Ασθενείς

Στη παρούσα μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά, μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και

Φεβρουαρίου 2016, 25 ασθενείς με διάγνωση ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Η
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μελέτη διεξάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διεθνή διακήρυξη του

Helsinki και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όλοι οι ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη μετά από ενυπόγραφη ενημέρωση και

συγκατάθεση.

Τα κριτήρια ένταξης αποτέλεσαν: (i) η εδραιωμένη διάγνωση ιδιοπαθούς

πνευμονικής ίνωσης και (ii) η διαθεσιμότητα μιας πρόσφατης (όχι πέραν των δύο

εβδομάδων από την πρώτη υπερηχοτομογραφική εξέταση) HRCT θώρακος. Η

διάγνωση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης επιτεύχθηκε μετά από πολύπλευρη

συζήτηση μεταξύ πνευμονολόγων, ακτινολόγων και παθολογοανατόμων,

εξειδικευμένων στον τομέα των διάχυτων παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων

(DPLD), σύμφωνα με διεθνή κριτήρια που περιλαμβάνουν: (i) τον αποκλεισμό

έτερων, γνωστών αιτιών διάχυτης παρεγχυματικής πνευμονικής νόσου

(περιβαλλοντική έκθεση, φαρμακευτική τοξικότητα, νοσήματα του συνδετικού

ιστού), (ii) την παρουσία απεικονιστικού προτύπου συνήθους διάμεσης πνευμονίας

(Usual Interstitial Pneumonia, UIP) στη HRCT θώρακος ασθενών που δεν

υποβλήθηκαν σε διαθωρακική βιοψία πνεύμονα, (iii) την παρουσία ειδικών

συνδυασμών ιστοπαθολογικών και απεικονιστικών προτύπων στη HRCT θώρακος σε

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διαθωρακική βιοψία πνεύμονα [62]. Σε 20 εκ των 25

ασθενών, η διάγνωση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης αποφασίστηκε σύμφωνα με

την παρουσία απεικονιστικού προτύπου UIP στη HRCT θώρακος. Στους λοιπούς 5

ασθενείς, στους οποίους αναδείχθηκε πιθανό πρότυπο UIP (“possible UIP”) στη

HRCT θώρακος, η τελική διάγνωση τεκμηριώθηκε με συμπληρωματική διαθωρακική

βιοψία πνεύμονα. Τα κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη περιελάμβαναν: (i) την

παρουσία ενδείξεων συσσώρευσης υγρού στο διάμεσο πνευμονικό δίκτυο (καρδιακή

ανεπάρκεια, διαστολική καρδιακή δυσλειτουργία, πνευμονία, άσθμα ή πνευμονικό
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οίδημα), (ii) την παρουσία υπεζωκοτικών συλλογών, (iii) την παρουσία ιστορικού

νεοπλασίας πνεύμονα και (iv) την αδυναμία ολοκλήρωσης του συνόλου των

προκαθορισμένων υπερηχοτομογραφικών μελετών πνεύμονα, σύμφωνα με τα

πρωτόκολλα που ορίζονται στη παράγραφο 3.2.2.1. Η απομόνωση και ο αποκλεισμός

των ασθενών με διάμεσο οίδημα βασίστηκε σε κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα και

στα ευρήματα της υπερηχοκαρδιογραφίας και της HRCT θώρακος, τα οποία ήταν

διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης, επιλέχθηκαν 43

ασθενείς εκ των οποίων 18 αποκλείστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού.

Έντεκα ασθενείς αποκλείστηκαν λόγω συσσώρευσης υγρού στο διάμεσο πνευμονικό

δίκτυο (8 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 2 ασθενείς με πνευμονία, 1 ασθενής με

ιστορικό πρόσφατου οξέως πνευμονικού οιδήματος), 2 ασθενείς λόγω παρουσίας

υπεζωκοτικής συλλογής, 4 ασθενείς λόγω ιστορικού νεοπλασίας πνεύμονα και 1

ασθενής λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των υπερηχοτομογραφικών πρωτοκόλλων.

Οι υπόλοιποι 25 ασθενείς συμμετείχαν στις αναλύσεις της παρούσας μελέτης. Τα

δημογραφικά στοιχεία και κλινικά δεδομένα των ασθενών ήταν διαθέσιμα και

περιγράφονται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας  4. Δημογραφικά στοιχεία και κλινικά δεδομένα ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη.

Α/Γ, Άνδρας/Γυναίκα; IPF, ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, HRCT, υψηλής ευκρίνειας αξονική

τομογραφία θώρακος.
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3.2.2. Μέθοδοι

3.2.2.1. Διαθωρακική υπερηχοτομογραφία πνευμόνων

3.2.2.1.1. Διεξαγωγή και τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλες οι μελέτες διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων πραγματοποιήθηκαν

από έναν ειδικευόμενο ιατρό, κατά το 4ο και 5ο έτος ειδίκευσης στην Ακτινολογία,

ενώ ένας δεύτερος ειδικευμένος ιατρός, Ακτινολόγος με 20 έτη εμπειρίας στην

απεικόνιση των διάχυτων παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων επέβλεψε όλες τις

διαδικασίες. Αμφότεροι οι εξεταστές δε γνώριζαν τα κλινικά δεδομένα και τα

ευρήματα της HRCT θώρακος των ασθενών, ενώ είχε αποκλειστεί η μεταξύ τους

επικοινωνία, αναφορικά με τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα. Το σύνολο των

μελετών πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τη διεξαγωγή τους χρησιμοποιήθηκε η μονάδα

υπερηχοτομογραφίας GE Logiq 7 καθώς και ένας ηχοβολέας τύπου microconvex με

συχνότητες 3-9 MHz, με τον οποίο είναι εξοπλισμένη.

Για την απόκτηση των υπερηχοτομογραφικών εικόνων, ο ηχοβολέας τοποθετήθηκε

σε συγκεκριμένα μεσοπλεύρια διαστήματα, παράλληλα με τις εκατέρωθεν πλευρές

και εν συνεχεία μετακινήθηκε κατά μήκος προκαθορισμένων ανατομικών γραμμών,

όπως έχει προηγούμενα περιγραφεί [41-43] (Πίνακας 5, 6). Οι απεικονιστικές

παράμετροι καθορίστηκαν χειροκίνητα σε κάθε ασθενή, με στόχο την επίτευξη της

μέγιστης αντίθεσης μεταξύ των υπό εξέταση δομών.

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχοτομογραφικές μελέτες, κατά τη διάρκεια

δύο συνεδριών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, όλοι οι ασθενείς

εξετάσθηκαν σύμφωνα με δύο αναλυτικά υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα
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(αναλυτικό πρωτόκολλο 1, ΑΠ1 και αναλυτικό πρωτόκολλο 2, ΑΠ2). Και στα δύο

αναλυτικά πρωτόκολλα (ΑΠ1, ΑΠ2), μελετήθηκαν 56 μεσοπλεύρια διαστήματα

(ΜΔ), αντίστοιχα με την πρόσθια και οπίσθια μοίρα του κάθε ημιθωρακίου, τα οποία

περιγράφονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Περιγραφή των μεσοπλεύριων διαστημάτων (ΜΔ) που μελετήθηκαν κατά τα

αναλυτικά πρωτόκολλα 1 και 2.

Κατά τη διενέργεια του ΑΠ1 οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε ύπτια θέση για τη μελέτη

των πρόσθιων ημιθωρακίων και σε καθιστή θέση για τη μελέτη των οπίσθιων

ημιθωρακίων. Κατά το ΑΠ2 εξετάσθηκαν σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση

για την αξιολόγηση του δεξιού ημιθωρακίου και σε δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση

για τη μελέτη του αριστερού. Το 5ο ΜΔ αντίστοιχα με το αριστερό πρόσθιο

ημιθωράκιο δε μελετήθηκε σε κανέναν ασθενή καθώς ο καρδιακός σχηματισμός

περιορίζει την άρτια απεικόνιση αυτού. Συγκριτικά με προηγούμενες μελέτες [41-43]

επιλέξαμε να επεκτείνουμε το απεικονιστικό πρωτόκολλο έτσι ώστε να περιλαμβάνει
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την αξιολόγηση των δύο κατώτερων ΜΔ κατά μήκος των παρασπονδυλικών

γραμμών, λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισης των αλλοιώσεων της

ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης στις πνευμονικές βάσεις και της προσβασιμότητας με

την υπερηχοτομογραφία.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας, 2 εβδομάδες μετά την αρχική συνεδρία,

όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν σύμφωνα με δύο συνοπτικά υπερηχοτομογραφικά

πρωτόκολλα (συνοπτικό πρωτόκολλο 1, ΣΠ1 και συνοπτικό πρωτόκολλο 2, ΣΠ2).

Και στα δύο συνοπτικά πρωτόκολλα (ΣΠ1, ΣΠ2) μελετήθηκαν 16 ΜΔ, αντίστοιχα με

την οπίσθια μοίρα του κάθε ημιθωρακίου, τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Περιγραφή των μεσοπλεύριων διαστημάτων (ΜΔ) που μελετήθηκαν κατά τα σύντομα

πρωτόκολλα 1 και 2.

Κατά τη διενέργεια του ΣΠ1 οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε καθιστή θέση για τη

μελέτη των ΜΔ στο οπίσθιο ημιθωράκιο, αμφοτερόπλευρα, ενώ κατά το ΣΠ2

εξετάσθηκαν σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση για την αξιολόγηση του δεξιού

ημιθωρακίου και σε δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση για τη μελέτη του αριστερού.

Η επιλογή των 16 ΜΔ που αποτέλεσαν τα συνοπτικά πρωτόκολλα, βασίστηκε στον

γνωστό και προβλεπόμενο επιποπλασμό των ινωτικών αλλοιώσεων  σε ασθενείς με

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.
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Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη ως προς τη σειρά διενέργειας των απεικονιστικών

πρωτοκόλλων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, το ΑΠ1

διενεργήθηκε πρώτο και το ΑΠ2 δεύτερο σε 13 ασθενείς, ενώ στους λοιπούς 12

ασθενείς η αλληλουχία διεξαγωγής των πρωτοκόλλων ήταν αντίστροφη. Αντίστοιχα,

κατά τη δεύτερη συνεδρία, το ΣΠ1 διενεργήθηκε πρώτο και το ΣΠ2 δεύτερο σε 13

ασθενείς, ενώ η σειρά ήταν αντίστροφη για τους υπόλοιπους 12 ασθενείς.

Η διάρκεια του κάθε υπερηχοτομογραφικού πρωτοκόλλου, σε αμφότερες τις

συνεδρίες, καταγράφηκε σε λεπτά (minutes), σε όλους τους ασθενείς. Κάθε ασθενής

ερωτήθηκε προφορικά σχετικά με την προτίμηση του για το ΑΠ1 σε σχέση με το

ΑΠ2 καθώς και για το ΣΠ1 έναντι του ΣΠ2, αναφορικά με τον βαθμό άνεσης κατά τη

διάρκεια αυτών.

3.2.2.1.2. Επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα όλων των υπερηχοτομογραφικών μελετών, κατά τη διάρκεια αμφότερων

των συνεδριών, αναλύθηκαν ανεξάρτητα από τον ίδιο ειδικευόμενο ιατρό,

Ακτινολόγο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει τις μελέτες καθώς και από τον

ειδικευμένο ιατρό, Ακτινολόγο με 20 έτη εμπειρίας στην απεικόνιση των διάχυτων

παρεγχυματικών πνευμονικών νόσων, ο οποίος είχε επιβλέψει τη διαδικασία

διεξαγωγής όλων των μελετών. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο κάθε αναλυτής

δε γνώριζε τα κλινικά δεδομένα και τα ευρήματα της HRCT θώρακος των ασθενών

καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των υπερηχοτομογραφικών δεδομένων

του έτερου αναλυτή.

Ο αριθμός των Β-γραμμών σε κάθε υπό εξέταση ΜΔ, κατά τη διεξαγωγή όλων των

υπερηχοτομογραφικών μελετών, σε αμφότερες τις συνεδρίες, καταγράφηκε. Ως Β-



51

γραμμή ορίζεται η παρουσία μιας κάθετης, υπερηχογενούς γραμμής, η οποία

εκτείνεται από την υπεζωκοτική γραμμή έως το βάθος της οθόνης της μονάδας

υπερηχοτομογραφίας και κινείται σύγχρονα και σύμφωνα με την υπεζωκοτική

γραμμή, κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου [17] (Εικόνα 18). Σε

περιπτώσεις όπου οι Β-γραμμές ήταν συρρέουσες, ο αριθμός τους σε κάθε ΜΔ

προέκυπτε από τη διαίρεση του ποσοστού του ΜΔ που είχε καταληφθεί από Β-

γραμμές δια 10 [17]. Σε κάθε ασθενή, το σύνολο του αριθμού των Β-γραμμών σε όλα

τα ΜΔ, κατά το ΑΠ1 ορίσθηκε ως αναλυτικό score 1, κατά το ΑΠ2 ως αναλυτικό

score 2, κατά το ΣΠ1 ως συνοπτικό score 1 και κατά το ΣΠ2 ως συνοπτικό score 2.

Εικ. 18 Υπερηχοτομογραφική εικόνα ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση

αντίστοιχα με το δεξιό 8ο μεσοπλεύριο διάστημα κατά μήκος της παρασπονδυλικής

γραμμής. Αναγνωρίζονται πολλαπλές Β-γραμμές (βέλη) οι οποίες εκτείνονται από

την υπεζωκοτική γραμμή (κεφαλές βελών) έως το βάθος της οθόνης.

Η μεταβλητότητα των παρατηρήσεων μεταξύ των παρατηρητών (interobserver

variability) αξιολογήθηκε τόσο για τα αναλυτικά όσο και για τα συνοπτικά
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υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα, για όλους τους ασθενείς. Εκτιμήθηκε επίσης η

μεταβλητότητα των παρατηρήσεων μεταξύ εκτιμήσεων σε διαφορετικό χρόνο από

τον ίδιο παρατηρητή (intaobserver variability), τόσο για τα αναλυτικά όσο και για τα

συνοπτικά υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα. Για την εκτίμηση της intaobserver

variability για τα ΑΠ1 και ΑΠ2, επανεξετάσθηκαν 10 ασθενείς από τον πληθυσμό της

μελέτης οι οποίοι δέχτηκαν να υποβληθούν σε επαναληπτική διενέργεια των ΑΠ1 και

ΑΠ2. Οι 10 αυτοί ασθενείς επανεξετάσθηκαν από τον ίδιο ειδικευόμενο ιατρό,

Ακτινολόγο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει τις αρχικές υπερηχοτομογραφικές

μελέτες, 1 εβδομάδα μετά την αρχική διεξαγωγή των ΑΠ1 και ΑΠ2. Για την

εκτίμηση της intaobserver variability για τα ΣΠ1 και ΣΠ2, όλοι οι ασθενείς

επανεξετάσθηκαν από τον ίδιο ειδικευόμενο ιατρό, Ακτινολόγο ο οποίος είχε

πραγματοποιήσει τα αρχικά υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα ΣΠ1 και ΣΠ2, 1

εβδομάδα μετά την αρχική διενέργεια αυτών. Κατά τη διάρκεια όλων των

επανεξετάσεων, ζητήθηκε από τους ασθενείς να μη συζητούν  δεδομένα αναφορικά

με τις αρχικές τους υπερηχοτομογραφικές μελέτες ή τα ευρήματα των HRCT

θώρακος. Το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των αρχικών και επαναληπτικών (για την

εκτίμηση της intaobserver variability) υπερηχοτομογραφικών μελετών, περιγράφεται

στον Πίνακα 7.

Πίνακας 7 Περιγραφή των χρόνων διενέργειας των υπερηχοτομογραφικών μελετών. ΑΠ,
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αναλυτικό πρωτόκολλο; ΣΠ συνοπτικό πρωτόκολλο.

3.2.2.2. Υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος (HRCT)

3.2.2.2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όλες οι HRCT θώρακος, πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης του

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τη χρήση ενός πολυτομικού (16

σειρών ανιχνευτών) αξονικού τομογράφου (Siemens Somatom Sensation 16,

Erlangen, Germany). Όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν με ένα καθιερωμένο

πρωτόκολλο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους: παράγοντες

έκθεσης 120-140 kV και 300 mAs, πάχος τομής (slice thickness) 1 mm, απόσταση

τομών (slice spacing) 10 mm. Χρησιμοποιήθηκε ένας υψηλής ευκρίνειας (οστικός)

αλγόριθμος ανασύνθεσης. Η λήψη των τομών πραγματοποιήθηκε σε βαθειά

εισπνευστική προσπάθεια και η σάρωση εκτείνονταν από τη θωρακική είσοδο έως τις

οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες. Η θέση του εξεταζόμενου ήταν η ύπτια, ενώ

στους ασθενείς που παρατηρήθηκε αυξημένη πυκνότητα στα οπίσθια-βασικά

πνευμονικά τμήματα ελήφθησαν επιπρόσθετες τομές αντίστοιχα, σε πρηνή ή πλάγια

κατακεκλιμένη θέση, με σκοπό τον αποκλεισμό παρουσίας υποστατικών στοιχείων.

Σε κανέναν ασθενή δε χορηγήθηκε ενδοφλέβιο, ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο.

3.2.2.2.2. Επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα των HRCT θώρακος όλων των ασθενών αναλύθηκαν από έναν

ειδικευμένο ιατρό, Ακτινολόγο με 18 έτη εμπειρίας, ο οποίος δεν έφερε γνώση των

κλινικών δεδομένων και των ευρημάτων της ανάλυσης των υπερηχοτομογραφικών

μελετών των ασθενών.
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Οι HRCT θώρακος όλων των ασθενών βαθμονομήθηκαν σύμφωνα με ένα

καθιερωμένο ημι-ποσοτικό, σύστημα βαθμονόμησης (Warrick Scoring System, WS)

[118]. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα βαθμονόμησης αποτελείται από το

άθροισμα μιας βαθμονόμησης βαρύτητας και μιας βαθμονόμησης έκτασης των

πνευμονικών αλλοιώσεων. Κατά τη βαθμονόμηση βαρύτητας, αξιολογούνται πέντε

διαφορετικοί  τύποι παρεγχυματικών/υπεζωκοτικών αλλοιώσεων και η παρουσία

κάθε μιας από αυτές  βαθμολογείται σύμφωνα με μια κλίμακα από 1 έως 5. Η τελική

βαθμονόμηση βαρύτητας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των

εκάστοτε αλλοιώσεων και δεν μπορεί να ξεπερνά το 15. Κατά τη βαθμονόμηση

έκτασης, αξιολογείται η έκταση κάθε μίας των ως άνω πέντε αλλοιώσεων και

βαθμολογείται σύμφωνα με μια κλίμακα από το 1 έως το 3 ανάλογα με τον αριθμό

των βρογχοπνευμονικών τμημάτων στα οποί αυτή εντοπίζεται. Η τελική

βαθμονόμηση έκτασης δε δύναται να υπερβαίνει το 15. Το σύστημα βαθμονόμησης

κατά Warrick περιγράφεται στο Πίνακα 8.

Πίνακας 8 Περιγραφή του ημι-ποσοτικού συστήματος βαθμονόμησης κατά Warrick [118].

3.2.3. Στατιστική ανάλυση

Οι στατιστικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού
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MedCalc, έκδοση 10.0 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium). Η κατανομή των

κανονικών μεταβλητών ελέγχθηκε με το Kolmogorov-Smirnov test. Οι συνεχείς

τιμές, κανονικής κατανομής, εκφράστηκαν ως μέση τιμή (mean) ± τυπική απόκλιση

(standard deviation, SD).  Η σύγκριση μεταξύ μέσων τιμών ποσοτικών μεταβλητών

πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία t-test κατά ζεύγη (paired t-test). Η συσχέτιση των

αποτελεσμάτων αναλύθηκε μέσω της γραμμικής συσχέτισης Pearson (Pearson

correlation test). Οι τιμές πιθανοτήτων (P values) < 0.005 θεωρήθηκαν στατιστικά

σημαντικές. Για την εκτίμηση της μεταβλητότητας των παρατηρήσεων (interobserver

και intraobserver variability) υπολογίσθηκε ο συντελεστής weighted kappa value

[119].

3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.3.1. Χαρακτηριστικά ασθενών

Στη παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν 25 ασθενείς (19 άνδρες, 6 γυναίκες). Η μέση

ηλικία ± τυπική απόκλιση ήταν 69.8 ± 7.56 έτη (εύρος ηλικίας: 55-83 έτη). Τα

δημογραφικά στοιχεία και κλινικά δεδομένα των ασθενών περιγράφονται επίσης στον

Πίνακα 4.

Η μέση τιμή ± τυπική απόκλιση του Warrick score στον πληθυσμό της μελέτης ήταν

18 ± 4.72. Η κατανομή των ασθενών σύμφωνα με το Warrick score, παρουσιάζεται

στον Πίνακα 9.
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Number of patients Warrick score
1 8
1 10
3 13
5 16
2 17
2 18
2 19
4 20
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
Total: 25

Πίνακας 9 Η κατανομή των ασθενών σύμφωνα με το Warrick scrore.

3.3.2. Παράμετροι διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων -

εφαρμοσιμότητα, διάρκεια, προτίμηση ασθενών

Εφαρμοσιμότητα (feasibility)

Σε κάθε αναλυτικό πρωτόκολλο μελετήθηκαν συνολικά 1.400 ΜΔ. Η μελέτη όλων

των ΜΔ, κατά τη διάρκεια και των δύο αναλυτικών πρωτοκόλλων (ΑΠ1 και ΑΠ2)

ήταν εφικτή (feasible)  με τέσσερις εξαιρέσεις: η μελέτη του 4ου ΜΔ σε έναν ασθενή

και η μελέτη του 4ου και 5ου ΜΔ σε έναν δεύτερο ασθενή, κατά μήκος της αριστερής

παραστερνικής γραμμής, δεν ήταν εφικτή ούτε με το ΑΠ1 ούτε με το ΑΠ2. Ο ως άνω

περιορισμός οφειλόταν σε περίσσεια περικαρδιακού λίπους, όπως επιβεβαιώθηκε από

τις αντίστοιχες HRCT στους ως άνω ασθενείς. Επίσης σε έναν τρίτο ασθενή η

ανάδειξη του 11ου ΜΔ κατά μήκος της αριστερής παρασπονδυλικής γραμμής δεν

ήταν εφικτή ούτε με το ΑΠ1 ούτε με το ΑΠ2. Η δυσκολία αυτή αποδόθηκε σε

παρουσία παραλλαγής στην πρόσφυση του αριστερού ημιδιαφράγματος.

Σε κάθε συνοπτικό πρωτόκολλο μελετήθηκαν συνολικά 400 ΜΔ. Η μελέτη όλων των

ΜΔ, κατά τη διάρκεια και των δύο συνοπτικών πρωτοκόλλων (ΣΠ1 και ΣΠ2) ήταν
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εφικτή (feasible) πλην της ανάδειξης του 11ου ΜΔ κατά μήκος της αριστερής

παρασπονδυλικής γραμμής, η οποία δεν ήταν εφικτή ούτε με το ΣΠ1 ούτε με το ΣΠ2,

στον ασθενή όπου η ανάδειξη του συγκεκριμένου ΜΔ δεν ήταν εφικτή ούτε κατά τα

αναλυτικά πρωτόκολλα.

Διάρκεια

Η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση για το ΑΠ1 ήταν 22.8 ± 3.25 minutes (εύρος: 14-

29 minutes). Η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση για το ΑΠ2 ήταν 19.2 ± 4.1 minutes

(εύρος: 9-25 minutes). Η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση για το ΣΠ1 ήταν 6.2 ± 1.8

minutes (εύρος: 3-9 minutes). Η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση για το ΣΠ2 ήταν

4.76 ± 1.64 minutes (εύρος: 2-7 minutes).

Η διάρκεια του ΑΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τη

διάρκεια του ΑΠ1 (P<0.0001). Η διάρκεια του ΣΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά

μικρότερη συγκριτικά με τη διάρκεια του ΣΠ1 (P<0.005). Η διάρκεια των ΣΠ1 και

ΣΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τη διάρκεια των ΑΠ1 και

ΑΠ2, αντίστοιχα (P<0.0001).

Αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας των ΑΠ1,

ΑΠ2, ΣΠ1 και ΣΠ2 και του αναλυτικού score 1, αναλυτικού score 2, συνοπτικού

score 1 και συνοπτικού score 2, αντίστοιχα (r2=0.95, 0.92, 0.8, 0.82 αντίστοιχα;

P<0.0001) (Γράφημα 1-4). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης

μεταξύ της διάρκειας των ΑΠ1, ΑΠ2, ΣΠ1 και ΣΠ2 και των Warick scores (r2=0.92,

0.86, 0.92, 0.93 αντίστοιχα; P<0.0001) όπως παρουσιάζεται στα Γραφήματα 5-8.
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Γράφημα 1 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του αναλυτικού πρωτοκόλλου 1 (ΑΠ1) και του

αναλυτικού score 1.

Γράφημα 2 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του αναλυτικού πρωτοκόλλου 2 (ΑΠ2) και του

αναλυτικού score 2.
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Γράφημα 3 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του συνοπτικού πρωτοκόλλου 1 (ΣΠ1) και του

συνοπτικού score 1.

Γράφημα 4 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του συνοπτικού πρωτοκόλλου 2 (ΣΠ2) και του

συνοπτικού score 2.
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Γράφημα 5 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του αναλυτικού πρωτοκόλλου 1 (ΑΠ1) και του

Warrick score (WS).

Γράφημα 6 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του αναλυτικού πρωτοκόλλου 2 (ΑΠ2) και του

Warrick score (WS).
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Γράφημα 7 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του συνοπτικού πρωτοκόλλου 1 (ΣΠ1) και του

Warrick score (WS).

Γράφημα 8 Συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του συνοπτικού πρωτοκόλλου 2 (ΣΠ2) και του

Warrick score (WS).
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Προτίμηση ασθενών

Από τους 25 εξεταζόμενους οι 24 (96%) εξέφρασαν προτίμηση για το ΑΠ2 σε σχέση

με το ΑΠ1. Μια εξεταζόμενη η οποία ανέφερε προτίμηση για το ΑΠ1 έναντι του

ΑΠ2, είχε ιστορικό σοβαρής οστεοαρθρίτιδας δεξιού ισχίου και ως εκ τούτου

αδυναμίας παραμονής σε δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση.

Από τους 25 ερωτηθέντες εξεταζόμενους, 14 (56%) ανέφεραν προτίμηση για το ΣΠ2

σε σχέση με το ΣΠ1 και 11 (44%) δήλωσαν την αντίστροφη προτίμηση.

3.3.3. Συγκριτικά αποτελέσματα πρωτοκόλλων διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνευμόνων μεταξύ τους και με τα ευρήματα της HRCT

θώρακος

Αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ όλων των

υπερηχοτομογραφικών scores και των Warrick scores (Εικόνα 19), με τα αναλυτικά

score 2 να συσχετίζονται καλύτερα με τα Warrick scores σε σχέση με αναλυτικά

score 1 και  τα συνοπτικά score 2 να συσχετίζονται καλύτερα με το Warrick score σε

σχέση με συνοπτικά score 1.
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Εικ. 19 Εικόνες HRCT θώρακος και αντίστοιχες υπερηχοτομογραφικές εικόνες, σε διαφορετικούς

ασθενείς με ήπια (a), μέτρια (b) και σοβαρή (c) πνευμονική ίνωση. Η υπερηχοτομογραφική εικόνα (a)

αντιστοιχεί στο δεξιό 4ο μεσοπλεύριο διάστημα, η εικόνα (b) στο δεξιό 6ο μεσοπλεύριο διάστημα και

η εικόνα (c) στο αριστερό 9ο μεσοπλεύριο διάστημα, κατά μήκος της παρασπονδυλικής γραμμής.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των αναλυτικών score 1,

αναλυτικών score 2, συνοπτικών score 1, συνοπτικών score 2 και των Warrick scores

(r2=0.94, 0.95, 0.83, 0.88 αντίστοιχα; P<0.0001) (Γράφημα 9-12).
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Γράφημα 9 Συσχέτιση μεταξύ του αναλυτικού score 1 και του Warrick score (WS).

Γράφημα 10 Συσχέτιση μεταξύ του αναλυτικού score 2 και του Warrick score (WS).
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Γράφημα 11 Συσχέτιση μεταξύ του συνοπτικού score 1 και του Warrick score (WS).

\

Γράφημα 12 Συσχέτιση μεταξύ του συνοπτικού score 2 και του Warrick score (WS).

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των

αναλυτικών score 1 και των αναλυτικών score 2 (r2=0.98; P<0.0001) (Γράφημα 13).
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Γράφημα 13 Συσχέτιση μεταξύ του αναλυτικού score 1 και του αναλυτικού score 2.

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το άθροισμα των Β-

γραμμών στα πρόσθια, οπίσθια και συνολικά ΜΔ, μεταξύ των ΑΠ1 και ΑΠ2

(P=0.743, 0.082, 0.297 αντίστοιχα). Όμως, μικρότερος μέσος συνολικός αριθμός Β-

γραμμών αναγνωρίσθηκε στα πρόσθια, οπίσθια και συνολικά ΜΔ κατά το ΑΠ2

(μέσος αριθμός Β-γραμμών: 107.9, 141.6, 249.6 αντίστοιχα; τυπική απόκλιση: 47.1,

40.9, 85 αντίστοιχα) σε σχέση με το ΑΠ1 (μέσος αριθμός Β-γραμμών: 112.4, 163.12,

275.48 αντίστοιχα; τυπική απόκλιση: 48, 44.6, 88.8 αντίστοιχα) (Εικόνα 20).



67

Εικ. 20 Υπερηχοτομογραφικές εικόνες ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αντίστοιχα με το

αριστερό 8ο μεσοπλεύριο διάστημα κατά μήκος της διαωμοπλατιαίας γραμμής. Κατά τη διενέργεια

του ΑΠ1 (καθιστή θέση) μετρήθηκαν 6 Β-γραμμές (a) ενώ κατά τη διενέργεια του ΑΠ2 (δεξιά πλάγια

κατακεκλιμένη θέση), 7 λεπτά αργότερα, μετρήθηκαν 2 Β-γραμμές.

Αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των συνοπτικών score 1 και

των συνοπτικών score 2 (r2=0.96; P<0.0001) (Γράφημα 14). Δεν παρατηρήθηκε

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συνοπτικών score 1 και των συνοπτικών

score 2 (P=0.065). Το συνοπτικό score 2 ήταν μικρότερο συγκριτικά με το συνοπτικό

score 1, σε όλους τους ασθενείς (μέση τιμή: 97.7 και 111.8 αντίστοιχα; τυπική

απόκλιση: 26 και 26.79, αντίστοιχα).
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Γράφημα 14 Συσχέτιση μεταξύ του συνοπτικού score 1 και του συνοπτικού score 2.

Σημειώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των αναλυτικών score 1 και συνοπτικών

score 1 (r2=0.9; P<0.0001) (Γράφημα 15) καθώς και μεταξύ των αναλυτικών score

2 και συνοπτικών score 2 (r2=0.91; P<0.0001) (Γράφημα 16).

Γράφημα 15 Συσχέτιση μεταξύ αναλυτικού score 1 και του συνοπτικού score 1.
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Γράφημα 16 Συσχέτιση μεταξύ αναλυτικού score 2 και του συνοπτικού score 2.

Ο συντελεστής weighted kappa για την interobserver variability αναφορικά με το

αναλυτικό score 1 και αναλυτικό score 2 ήταν 0.809 και 0.825, αντίστοιχα. Ο

συντελεστής weighted kappa για την interobserver variability αναφορικά με το

συνοπτικό score 1 και συνοπτικό score 2 ήταν 0.794 και 0.834, αντίστοιχα.

Ο συντελεστής weighted kappa για την intraobserver variability αναφορικά με το

αναλυτικό score 1 και αναλυτικό score 2 ήταν 0.817 και 0.812, αντίστοιχα.

Ο συντελεστής weighted kappa για την intraobserver variability αναφορικά με το

συνοπτικό score 1 και συνοπτικό score 2 ήταν 0.828 και 0.846, αντίστοιχα.

3.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη συγκρίνει δύο αναλυτικά υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα για

την αξιολόγηση της πνευμονικής ίνωσης, με τον ασθενή σε ύπτια/καθιστή και πλάγια

κατακεκλιμένη θέση, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της HRCT θώρακος



70

ως αναφορά. Προτείνει ότι το αναλυτικό πρωτόκολλο με τον ασθενή σε πλάγια

κατακεκλιμένη θέση είναι ταχύτερο και περισσότερο άνετο για τον εξεταζόμενο ενώ,

αν και δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την εκτίμηση των Β-

γραμμών, ωστόσο συσχετίζεται ηπίως καλύτερα με τα ευρήματα της HRCT θώρακος,

συγκριτικά με την εξέταση σε ύπτια/καθιστή θέση. Συγκρίνει επίσης δύο συνοπτικά

απεικονιστικά πρωτόκολλα, σε ύπτια/καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη θέση, με τα

αντίστοιχα αναλυτικά σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, χρησιμοποιώντας

τα ευρήματα της HRCT θώρακος ως αναφορά. Καταλήγει ότι το συνοπτικό

πρωτόκολλο σε πλάγια κατακελιμένη θέση είναι ταχύτερο, προτιμάται από τους

εξεταζόμενους και συσχετίζεται ηπίως καλύτερα με τα ευρήματα της HRCT θώρακος

και το αντίστοιχο αναλυτικό υπερηχοτομογραφικό πρωτόκολλο, συγκριτικά με τη

συνοπτική εξέταση σε καθιστή θέση.

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ορίζεται ως μια μορφή χρόνιας, προοδευτικής

ινωτικής πνευμονοπάθειας η οποία χαρακτηρίζεται από το ιστοπαθολογικό ή/και

ακτινολογικό πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας (UIP) [62]. Η HRCT

θώρακος καθολικά χρησιμοποιείται ως πρώτης γραμμής διαγνωστικό μέσο [62], ενώ

επιπρόσθετα, στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών νέων θεραπευτικών επιλογών,

χρησιμοποιείται ευρέως πλέον ως δείκτης ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή

[120-122]. Όμως η χρησιμότητα της HRCT θώρακος ως μεθόδου παρακολούθησης

περιορίζεται από οικονομικά ζητήματα και από τους κινδύνους της ακτινικής

επιβάρυνσης [123], ένα δεδομένο ιδιαίτερης σημαντικότητας εάν αναλογιστούμε τον

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας πνεύμονα στους ασθενείς με ιδιοπαθή

πνευμονική ίνωση [81].

Η διαθωρακική υπερηχοτομογραφία πνεύμονα αποτελεί μια οικονομική, μη

επεμβατική, ταχεία, κοινώς διαθέσιμη, εύκολης στη εκμάθηση της τεχνικής και της
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ερμηνείας μέθοδο, η οποία δε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία. Η χρησιμότητα

της μεθόδου έχει μελετηθεί διεξοδικά σε ένα ευρύ φάσμα πνευμονικών παθολογιών,

συμπεριλαμβανομένων του πνευμοθώρακα [19], της υπεζωκοτικής συλλογής [37],

των πυκνωτικών αλλοιώσεων [23, 124] και του πνευμονικού οιδήματος/συνδρόμου

οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) [16, 50]. Απεναντίας, ο ρόλος της

υπερηχοτομογραφίας όσον αφορά στην αξιολόγηση της πνευμονικής ίνωσης,

παραμένει λιγότερο μελετημένος, συγκριτικά με άλλες πνευμονικές παθολογικές

καταστάσεις. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην υπερηχοτομογραφική αξιολόγηση της

πνευμονικής συμμετοχής σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και συστημική

σκλήρυνση [44-46, 51, 56-58] δείχνοντας ότι τα υπερηχοτομοραφικά ευρήματα

συσχετίζονται με τα ευρήματα της HRCT θώρακος. Η παρουσία πολλαπλών Β-

γραμμών, αμφοτερόπλευρα σε μια ανομοιογενή κατανομή συνοδευόμενη από

υπεζωκοτικές και υποϋπεζωκοτικές ανωμαλίες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της

παρουσίας πνευμονικής ίνωσης στη διαθωρακική υπερηχοτομογραφία πνεύμονα [17].

Τα προτεινόμενα στη διεθνή βιβλιογραφία πρωτόκολλα υπερηχοτομογραφικής

εξέτασης ασθενών με πνευμονική ίνωση περιλαμβάνουν τη μελέτη 50-72

μεσοπλεύριων διαστημάτων [41-44], γεγονός που τα καθιστά χρονοβόρα και πιθανά

μη ανεκτά από τους εξεταζόμενους, περιορίζοντας την εφαρμογή τους στην

καθημερινή κλινική πρακτική [43, 45]. Για το λόγο αυτό, μελετήσαμε τη δυνατότητα

διενέργειας της εξέτασης με διαφοροποίηση της τοποθέτησης του εξεταζόμενου,  σε

πλάγια κατακεκλιμένη θέση.

Κατόπιν ανασκόπησης της βιβλιογραφίας δεν εντοπίσαμε άλλες μελέτες σχετικά με

πιθανή επίδραση της τοποθέτησης του εξεταζόμενου στα ευρήματα της διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα, σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Επίσης,

οι διεθνείς οδηγίες δεν αναφέρουν έναν ενδεδειγμένου τρόπο τοποθέτησης των
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ασθενών κατά την υπερηχοτομογραφική αξιολόγηση της πνευμονικής ίνωσης [17].

Μια μελέτη αναφορικά με ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια προτείνει ότι η αλλαγή

της τοποθέτησης του εξεταζόμενου, μεταβάλει τον αριθμό των Β-γραμμών κατά τη

διαθωρακική υπερηχοτομογραφία [112].

Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι η αλλαγή της τοποθέτησης του εξεταζόμενου

και η αναπνευστική φάση κατά τη διάρκεια της μελέτης μπορεί να επηρεάσει τον

αριθμό των Β-γραμμών. Η ορθότητα της ως άνω υπόθεσης υποστηρίζεται από

μελέτες υπολογιστικής τομογραφίας οι οποίες δείχνουν ότι η πυκνότητα του

πνευμονικού παρεγχύματος μεταβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό εισπνευστικής

προσπάθειας και την εξάρτηση του πνευμονικού παρεγχύματος από τη βαρύτητα

[113] ενώ αλλαγή στην τοποθέτηση του εξεταζόμενου προκαλεί αύξηση της

πυκνότητας του παρεγχύματος στα εξαρτώμενα από τη βαρύτητα πνευμονικά

τμήματα, λόγω υποστατικών φαινομένων [114, 115]. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση του

εξεταζόμενου σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση εξασφαλίζει τη διατήρηση

εισπνευστικής φάσης κατά την υπερηχοτομογραφική μελέτη, καθώς το εξεταζόμενο

άνω, μη εξαρτώμενο από τη βαρύτητα ημιθωράκιο θα βρίσκεται εξ’ ορισμού σε

εισπνευστική φάση ενώ το κάτω ημιθωράκιο σε εκπνευστική, όπως έχει διαπιστωθεί

από μελέτες σε παιδιατρικούς και ενήλικους πληθυσμούς [116, 117]. Η εισπνευστική

φάση του υπό εξέταση ημιθωρακίου, η οποία είναι ανάλογη της αναπνευστικής

φάσης κατά την οποία λαμβάνονται οι εικόνες της HRCT θώρακος, σε συνδυασμό με

τη μετατόπιση των εξαρτώμενων από τη βαρύτητα τμημάτων παραμεσοθωρακικά

κατά την εξέταση σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση, μπορεί, τουλάχιστον μερικώς, να

αιτιολογήσει: (i) τον μικρότερο αριθμό Β-γραμμών κατά τα ΑΠ2 και ΣΠ2 και (ii) την

ηπίως καλύτερη συσχέτιση τόσο του αναλυτικού όσο και του συνοπτικού

υπερηχοτομογραφικού πρωτοκόλλου σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση  (ΑΠ2 και ΣΠ2)
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με τα ευρήματα της HRCT θώρακος. Αν και στην παρούσα μελέτη δεν

αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην εκτίμηση του

αριθμού των Β-γραμμών, μεταξύ των αναλυτικών πρωτοκόλλων σε ύπτια/καθιστή

και πλάγια κατακεκλιμένη θέση (ΑΠ1 και ΑΠ2, αντίστοιχα) καθώς και των

συνοπτικών πρωτοκόλλων σε καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη θέση (ΣΠ1 και

ΣΠ2, αντίστοιχα), η εφαρμογή των ως άνω μεθόδων σε ασθενείς με διαφορετικές

παθολογίες θα μπορούσε πιθανά να αναδείξει στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Η επιλογή των σημείων μελέτης που συνιστούν τα συνοπτικά πρωτόκολλα,

βασίσθηκε στη γνωστή και προβλεπόμενη κατανομή της πλειονότητας των ινωτικών

αλλοιώσεων στη HRCT θώρακος, σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Η

κατανομή αυτή αντικατοπτρίζει την κατανομή των αλλοιώσεων στο απεικονιστικό

πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας (UIP) ή της πιθανής UIP (“possible

UIP”), η οποία χαρακτηρίζεται από μια αυστηρή υποϋπεζωκοτική-βασική εντόπιση

των ινωτικών αλλοιώσεων [62]. Οι 16 θέσεις-μεσοπλεύρια διαστήματα που

αποτέλεσαν το συνοπτικό πρωτόκολλο, διαφέρουν συγκριτικά με τις επιλεγμένες

θέσεις-μεσοπλεύρια διαστήματα σε άλλες μελέτες οι οποίες διερευνούν την

χρησιμότητα συνοπτικών μεθόδων διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε

ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας και συστημικής

σκλήρυνσης [43-46]. Η ως άνω διαφοροποίηση θα μπορούσε να αποδοθεί στο

διαφορετικό πρότυπο πνευμονικής συμμετοχής μεταξύ ασθενών με ρευματολογικές

παθήσεις και ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Συγκεκριμένα, το περισσότερο

κοινό πρότυπο πνευμονικής συμμετοχής ασθενών με συστημική σκλήρυνση στη

HRCT θώρακος είναι αυτό της μη ειδικής διάμεσης πνευμονίας (NSIP) [125] ενώ η

πνευμονική συμμετοχή σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα δύναται να εκδηλωθεί

απεικονιστικά είτε ως UIP είτε ως NSIP πρότυπο, σε ποσοστά 40-62% και 11-32%,
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αντίστοιχα [126]. Αντιθέτως, η διάγνωση της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης απαιτεί

την παρουσία απεικονιστικού προτύπου UIP ή πιθανής UIP (“possible UIP”) στη

HRCT θώρακος [62].

Η διενέργεια των συνοπτικών απεικονιστικών πρωτοκόλλων πραγματοποιήθηκε 2

εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των αναλυτικών πρωτοκόλλων και λιγότερο από 4

εβδομάδες μετά τη διενέργεια των HRCT θώρακος. Η επιλογή αυτή έγινε με στόχο

να εξασφαλίσουμε ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα επανεξέτασης για την αποφυγή

μεταβολής του σταδίου της νόσου. Σε μια προηγούμενη μελέτη η οποία συγκρίνει ένα

συνοπτικό υπερηχοτομογραφικό πρωτόκολλο με το αντίστοιχο αναλυτικό και τα

ευρήματα της HRCT θώρακος σε ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή λόγω

ρευματοειδούς αρθρίτιδας [43], αναφέρεται ότι η επιλογή των θέσεων μελέτης που

συνιστούσαν το συνοπτικό πρωτόκολλο βασίστηκε στον μεγαλύτερο επιπολασμό των

ινωτικών αλλοιώσεων κατά το αναλυτικό πρωτόκολλο, μετά από μια post hoc

analysis. Όμως οι χρονικές φάσεις κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι

υπερηχοτομογραφικές μελέτες δε διευκρινίζονται. Δεδομένου ότι η πραγματοποίηση

post hoc analysis απαιτεί την ολοκλήρωση των αναλυτικών μελετών σε όλους τους

ασθενείς, δεν είναι σαφές εάν οι συνοπτικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ένα

βραχυπρόθεσμο διάστημα έπειτα από τις αναλυτικές μελέτες και τις HRCT θώρακος,

γεγονός που πιθανά να μη διασφαλίζει την αποτροπή μιας πιθανής αλλαγής του

σταδίου της πνευμονικής ίνωσης.

Η μέση διάρκεια των αναλυτικών υπερηχοτομογραφικών μελετών σε ύπτια/καθιστή

και πλάγια κατακεκλιμένη θέση ήταν 22.8 minutes και 19.2 minutes, αντίστοιχα, ενώ

των συνοπτικών μελετών σε καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη θέση 6.2 minutes και

4.76 minutes, αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με αποτελέσματα

προηγούμενων μελετών οι οποίες αναφέρουν μέση διάρκεια των αναλυτικών και
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συνοπτικών πρωτοκόλλων 23.3 minutes και 8.6 minutes, αντίστοιχα [43]. Επίσης,

αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας όλων των

υπερηχοτομογραφικών πρωτοκόλλων και του Warrick scores στη HRCT θώρακος.

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να δηλώνει ότι όσο περισσότερο εκτεταμένες είναι οι

ινωτικές αλλοιώσεις τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της υπερηχοτομογραφικής ημι-

ποσοτικοποίησης αυτών, υπόθεση η οποία έχει σχολιαστεί και από άλλους ερευνητές

[43]. Η παραπάνω θεώρηση μπορεί να αιτιολογήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια των

αναλυτικών πρωτοκόλλων στην παρούσα συγκριτικά σε σχέση με έτερη μελέτη [42]

κατά την οποία η μέση διάρκεια του αναλυτικού πρωτοκόλλου ήταν μικρότερη των

10 minutes και η μέση τιμή του Warrick Score των ασθενών αναφέρεται ότι ήταν 6.9.

Η παρούσα μελέτη έχει συγκεκριμένους περιορισμούς: (i) ο σχετικά μικρός

πληθυσμός μελέτης ο οποίος όμως χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη διακύμανση της

βαρύτητας και έκτασης των ινωτικών αλλοιώσεων στη HRCT, γεγονός που επιτρέπει

τη υπερηχοτομογραφική αξιολόγηση του συνολικού φάσματος της ιδιοπαθούς

πνευμονικής ίνωσης και (ii) το γεγονός ότι λόγω της διενέργειας δύο αναλυτικών

πρωτοκόλλων, συνολικής διάρκειας περί τα 40 minutes, σε μια συνεδρία, η εκτίμηση

της intraobserver variability σε όλους του ασθενείς που συμμετείχαν μετά από 1

εβδομάδα, δεν ήταν δυνατή. Ως εκ τούτου, για τα ΑΠ1 και ΑΠ2 εκτιμήσαμε την

intraobserver variability σε 10 συμμετέχοντες ασθενείς που δέχτηκαν να υποβληθούν

στην επαναληπτική υπερηχοτομογραφική μελέτη, μετά από ενημέρωση και

συγκατάθεση.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη η διαθωρακική

υπερηχοτομογραφία πνευμόνων είναι εφαρμόσιμη σε ασθενείς με ιδιοπαθή

πνευμονική ίνωση και τα ευρήματα αυτής συσχετίζονται με τα ευρήματα της HRCT

θώρακος. Με γνώμονα την ευρεία και ευκολότερη ενσωμάτωση της διαθωρακικής
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υπερηχοτομογραφίας στην καθημερινή κλινική πρακτική, προτείνονται εναλλακτικές

μέθοδοι εξέτασης οι οποίες φαίνεται να είναι ταχύτερες, καλύτερα ανεκτές από τους

εξεταζόμενους και να συσχετίζονται με τα ευρήματα της HRCT θώρακος. Οι ως άνω

μέθοδοι ίσως έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν συμπληρωματικά εργαλεία για τη

διαχείριση ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, ιδία κατά την παρακολούθηση

και την αξιολόγηση πιθανής ανταπόκρισης στη θεραπεία. Αναμφίβολα, η HRCT

θώρακος αποτελεί την απεικονιστική μέθοδο αναφοράς και αναπόσπαστο κομμάτι

της διαχείρισης ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Από την άλλη μεριά, με

στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των ασθενών αυτών, η εισαγωγή οικονομικών,

εύκολων και γρήγορων μεθόδων απεικόνισης, απαλλαγμένων από τους κινδύνους της

ακτινικής επιβάρυνσης, φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενη και δελεαστική ενώ επίσης

συνεισφέρει στην εξελισσόμενη προσπάθεια αναθεώρησης των δυνατοτήτων της

υπερηχοτομογραφίας όσον αφορά τη μελέτη των πνευμονικών παθήσεων.
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση παριστά μια μορφή χρόνιας, προοδευτικής διάμεσης

πνευμονίας. Η υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος (HRCT) αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα του προτεινόμενου αλγόριθμου διαχείρισης των ασθενών αυτών,

ο οποίος έχει πρόσφατα περιγραφεί σε αναθεωρημένες, διεθνείς οδηγίες.

Η θέση της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα έχει αρχίσει να

καθιερώνεται όσον αφορά στην αξιολόγηση ποικίλων πνευμονικών παθολογικών

καταστάσεων. Σήμερα, καθώς το φάσμα των εφαρμογών της μεθόδου διευρύνεται,

περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα εκτίμησης ασθενών με πνευμονική ίνωση, αν και

η τελευταία παραμένει η λιγότερο μελετημένη μεταξύ άλλων πνευμονικών

παθολογιών. Η πνευμονική ίνωση περιγράφεται υπό τον όρο του διαμέσου

συνδρόμου (Interstitial Syndrome) το οποίο αποτελεί μια ετερογενή ομάδα

παθολογικών καταστάσεων, τόσο οξέων όσο και χρόνιων, συμπεριλαμβανομένων του

πνευμονικού οιδήματος καρδιογενούς ή μη αιτιολογίας και της πνευμονικής ίνωσης

και εκφράζεται υπερηχοτομογραφικά με την παρουσία πολλαπλών Β-γραμμών. Η

εφαρμογή της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα έχει μελετηθεί σε

ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή λόγω συστημικής σκλήρυνσης και ρευματοειδούς

αρθρίτιδας, δείχνοντας ότι τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφίας συσχετίζονται με

αυτά της HRCT θώρακος. Όμως δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με

μια πιθανή αντίστοιχη συσχέτιση σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

Για την αξιολόγηση του διαμέσου συνδρόμου οξείας αιτιολογίας, η διαθωρακική

υπερηχοτομογραφία οφείλει να είναι σύντομη. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η

εφαρμογή υπερηχοτομογραφικών πρωτοκόλλων 2, 8 ή 12 θέσεων-μεσοπλεύριων
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διαστημάτων (ΜΔ). Αντιθέτως, για την αξιολόγηση και ημι-ποσοτικοποίηση των,

ανομοιογενούς κατανομής, αλλοιώσεων της πνευμονικής ίνωσης, προτείνονται

εκτενή απεικονιστικά πρωτόκολλα 50-72 θέσεων.

Με γνώμονα τους ως άνω περιορισμούς, νεότερες μελέτες σε ασθενείς με πνευμονική

συμμετοχή λόγω σκληροδέρματος και ρευματοειδούς αρθρίτιδας προτείνουν την

εφαρμογή συνοπτικών πρωτοκόλλων διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα,

10 ή 14 θέσεων.

Αναφορικά με τη διενέργεια της διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε

ασθενείς με πνευμονική ίνωση, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές και οι

διεθνείς οδηγίες δεν καθορίζουν τον ενδεδειγμένο τρόπο τοποθέτησης των

εξεταζόμενων και την ενδεδειγμένη αναπνευστική φάση κατά την εξέταση. Μελέτες

σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, προτείνουν ότι η τοποθέτηση του ασθενούς

κατά τη διάρκεια της εξέτασης δύναται να επηρεάσει τα ευρήματα της

υπερηχοτομογραφίας. Επίσης, μελέτες αξονικής τομογραφίας, έχουν δείξει ότι η

πυκνότητα των πνευμονικών τμημάτων επηρεάζεται τόσο από την αναπνευστική

φάση κατά την οποία αυτά απεικονίζονται όσο και από τον βαθμό εξάρτησής τους

από τη βαρύτητα, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με την τοποθέτηση του

εξεταζόμενου.

Στη παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφικής μελέτης

των πνευμόνων με τον ασθενή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση ίσως συσχετίζονται

καλύτερα με τα ευρήματα της HRCT θώρακος, σε σχέση με την καθιερωμένη

ύπτια/καθιστή τοποθέτηση, για δύο λόγους: (i) επειδή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση

το άνω ημιθωράκιο βρίσκεται εξ’ ορισμού σε εισπνευστική φάση και ως εκ τούτου σε

αντιστοιχία με την αναπνευστική φάση κατά την οποία εκτελείται η HRCT θώρακος

(βαθειά εισπνοή) και (ii) επειδή σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση, οι εξαρτώμενες από
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τη βαρύτητα υποστατικές αλλοιώσεις στα οπίσθια-βασικά πνευμονικά τμήματα του

άνω ημιθωρακίου θα μετατοπίζονταν παραμεσοθωρακικά.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν (i) η μελέτη της πιθανής συσχέτισης των

ευρημάτων διαθωρακικής υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα και των ευρημάτων της

HRCT θώρακος, (ii) η σύγκριση ενός αναλυτικού πρωτοκόλλου διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του εξεταζόμενου

(ύπτια/καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη) αναφορικά με την εφαρμοσιμότητα

(feasibility), τη διάρκεια, την άνεση του εξεταζόμενου και την αξιολόγηση του

αριθμού των Β-γραμμών, χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της HRCT θώρακος ως

αναφορά και (iii) η αξιολόγηση ενός συνοπτικού πρωτοκόλλου διαθωρακικής

υπερηχοτομογραφίας πνεύμονα σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του εξεταζόμενου

(καθιστή και πλάγια κατακεκλιμένη) σε σχέση με τα αναλυτικά υπερηχοτομογραφικά

πρωτόκολλα σε αντίστοιχη τοποθέτηση του εξεταζόμενου και τα ευρήματα της

HRCT θώρακος, όσον αφορά στην εφαρμοσιμότητα, στη διάρκεια, στην προτίμηση

του εξεταζόμενου και στην εκτίμηση του αριθμού των Β-γραμμών, σε ασθενείς με

ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

Ασθενείς και Μέθοδοι

Η μελέτη διεξάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διεθνή διακήρυξη του

Helsinki και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όλοι οι ασθενείς εντάχθηκαν στη μελέτη μετά από ενυπόγραφη ενημέρωση και

συγκατάθεση. Στη παρούσα μελέτη εντάχθηκαν προοπτικά, μεταξύ Οκτωβρίου 2013

και Φεβρουαρίου 2016, 25 ασθενείς με διάγνωση ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, η

οποία είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Όλοι οι ασθενείς
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υποβλήθηκαν σε υπερηχοτομογραφικές μελέτες, κατά τη διάρκεια δύο συνεδριών.

Κατά την πρώτη συνεδρία, όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν σύμφωνα με δύο αναλυτικά

υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα τα οποία περιελάμβαναν τη μελέτη 56 ΜΔ

(αναλυτικό πρωτόκολλο 1, ΑΠ1 και αναλυτικό πρωτόκολλο 2, ΑΠ2). Κατά το ΑΠ1

οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε ύπτια/καθιστή θέση για τη μελέτη των

προσθίων/οπισθίων ημιθωρακίων, ενώ κατά το ΑΠ2 εξετάσθηκαν σε αριστερή

πλάγια κατακεκλιμένη θέση για την αξιολόγηση του δεξιού ημιθωρακίου και

αντίστροφα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν

σύμφωνα με δύο συνοπτικά υπερηχοτομογραφικά πρωτόκολλα κατά τα οποία

αξιολογήθηκαν 16 ΜΔ (συνοπτικό πρωτόκολλο 1, ΣΠ1 και συνοπτικό πρωτόκολλο 2,

ΣΠ2). Κατά τη διενέργεια του ΣΠ1 οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε καθιστή θέση για

τη μελέτη των οπισθίων ημιθωρακίων και κατά το ΣΠ2 εξετάσθηκαν σε αριστερή

πλάγια κατακεκλιμένη θέση για την αξιολόγηση του δεξιού ημιθωρακίου και

αντίστροφα. Η επιλογή των 16 ΜΔ βασίστηκε στον γνωστό και προβλεπόμενο

επιποπλασμό των ινωτικών αλλοιώσεων  σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

Σε κάθε ασθενή καταγράφηκε ο αριθμός των Β-γραμμών σε όλα τα ΜΔ. Το σύνολο

των Β-γραμμών σε όλα τα ΜΔ, κατά το ΑΠ1 ορίσθηκε ως αναλυτικό score 1, κατά το

ΑΠ2 ως αναλυτικό score 2, κατά το ΣΠ1 ως συνοπτικό score 1 και κατά το ΣΠ2 ως

συνοπτικό score 2. Οι HRCT θώρακος όλων των ασθενών βαθμονομήθηκαν

σύμφωνα με το σύστημα βαθμονόμησης κατά Warrick (Warrick Score, WS). Τα

υπερηχοτομογραφικά scores συγκρίθηκαν με τα WS. Η διάρκεια όλων των

πρωτοκόλλων καταγράφηκε σε όλους τους ασθενείς και κάθε ασθενής ερωτήθηκε

σχετικά με την προτίμηση του για το ΑΠ1 σε σχέση με το ΑΠ2 καθώς και για το ΣΠ1

έναντι του ΣΠ2. Για την εκτίμηση της μεταβλητότητας των παρατηρήσεων

(interobserver και intraobserver variability) υπολογίσθηκε ο συντελεστής weighted
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kappa value.

Αποτελέσματα

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (19 άνδρες, 6 γυναίκες) με μέση ηλικία ± τυπική απόκλιση

69.8 ± 7.56 έτη (εύρος ηλικίας: 55-83 έτη).

Σε κάθε αναλυτικό πρωτόκολλο μελετήθηκαν 1.400 ΜΔ. Η μελέτη όλων των ΜΔ,

κατά τη διάρκεια και των ΑΠ1 και ΑΠ2 ήταν εφικτή πλην τεσσάρων εξαιρέσεων: τη

μελέτη του 4ου ΜΔ σε έναν ασθενή, τη μελέτη του 4ου και 5ου ΜΔ σε έναν δεύτερο

ασθενή, κατά μήκος της αριστερής παραστερνικής γραμμής, και την ανάδειξη  του

11ου ΜΔ κατά μήκος της αριστερής παρασπονδυλικής γραμμής σε τρίτο ασθενή.

Σε κάθε συνοπτικό πρωτόκολλο μελετήθηκαν συνολικά 400 ΜΔ. Η μελέτη όλων των

ΜΔ, κατά τη διάρκεια και των ΣΠ1 και ΣΠ2 ήταν εφικτή πλην της ανάδειξης του 11ου

ΜΔ κατά μήκος της αριστερής παρασπονδυλικής γραμμής σε έναν ασθενή.

Η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση του ΑΠ1 ήταν 22.8 ± 3.25 minutes και η μέση

διάρκεια ± τυπική απόκλιση του ΑΠ2 19.2 ± 4.1 minutes. Αναφορικά με τα ΣΠ1 και

ΣΠ2, η μέση διάρκεια ± τυπική απόκλιση ήταν 6.2 ± 1.8 και 4.76 ± 1.64 minutes,

αντίστοιχα. Η διάρκεια του ΑΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη συγκριτικά

με τη διάρκεια του ΑΠ1 (P<0.0001). Η διάρκεια του ΣΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά

μικρότερη συγκριτικά με τη διάρκεια του ΣΠ1 (P<0.005). Η διάρκεια των ΣΠ1 και

ΣΠ2 ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τα ΑΠ1 και ΑΠ2, αντίστοιχα

(P<0.0001).

Το 96% των ασθενών εξέφρασε προτίμηση για το ΑΠ2 σε σχέση με το ΑΠ1 και το

56% προτίμησαν το ΣΠ2 έναντι του ΣΠ1.

Αναγνωρίσθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ όλων των

υπερηχοτομογραφικών scores και των Warrick scores (P<0.0001). Tα αναλυτικά και
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συνοπτικά score 2 συσχετίζονταν καλύτερα με τα Warrick scores σε σχέση με τα

αναλυτικά και συνοπτικά score 1, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση

μεταξύ των αναλυτικών και συνοπτικών score 1 (r2=0.9; P<0.0001) καθώς και μεταξύ

των αναλυτικών και συνοπτικών score 2 (r2=0.91; P<0.0001). Δεν υπήρχε στατιστικά

σημαντική διαφορά μεταξύ των αναλυτικών score 1 και 2 (P=0.297) καθώς και

μεταξύ των συνοπτικών score 1 και 2 (P=0.065). Τα αναλυτικά και συνοπτικά score 2

ήταν μικρότερα σε σχέση με τα αναλυτικά και συνοπτικά score 1, αντίστοιχα, σε

όλους τους ασθενείς.

Ο συντελεστής weighted kappa για την interobserver/interobserver variability

αναφορικά με το αναλυτικό score 1 και αναλυτικό score 2 ήταν 0.809/0.817 και

0.825/0.812, αντίστοιχα, ενώ για το συνοπτικό score 1 και συνοπτικό score 2 ήταν

0.794/0.828 και 0.834/0.846, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η υπερηχοτομογραφική ανάδειξη των Β-γραμμών

φαίνεται να είναι εφικτή τόσο κατά τα αναλυτικά όσο και με τα συνοπτικά

πρωτόκολλα και ότι τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα συσχετίζονται σημαντικά με

τα ευρήματα της HRCT θώρακος, σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Η

υπερηχοτομογραφική εξέταση σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση, φαίνεται να είναι

ταχύτερη, να προτιμάται από τους εξεταζόμενους και να μην παρουσιάζει διαφορά

όσον αφορά στην εφαρμοσιμότητα, συγκριτικά με την εξέταση σε ύπτια/καθιστή

τοποθέτηση. Τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα φαίνεται να συσχετίζονται

σημαντικά με τα ευρήματα της HRCT θώρακος σε οποιαδήποτε τοποθέτηση του

εξεταζόμενου, ενώ τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση

φαίνεται να επιδεικνύουν ηπίως καλύτερο βαθμό συσχέτισης σε σχέση με τα

αντίστοιχα σε ύπτια/καθιστή θέση, τόσο κατά τις αναλυτικές όσο και κατά τις
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συνοπτικές μελέτες. Τα ευρήματα κατά τις συνοπτικές υπερηχοτομογραφικές μελέτες

συσχετίζονταν με τα αντίστοιχα κατά τις αναλυτικές μελέτες, σε οποιαδήποτε

τοποθέτηση του εξεταζόμενου.
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5. SUMMARY

Objectives: The objectives of the present study were to (i) investigate a potential

correlation between transthoracic lung ultrasound (US) findings and high-resolution

computed tomography (HRCT), (ii) to compare a comprehensive lung US protocol in

two different patient positions (sitting/supine and lateral decubitus) with regard to

feasibility, duration, patient convenience and assessment of B-lines, using HRCT as a

reference standard and (iii) to compare a simplified US protocol in two different

patient positions (sitting and lateral decubitus) with the same-positioned

comprehensive US assessments and HRCT findings, in patients with idiopathic

pulmonary fibrosis (IPF).

Methods: Twenty-five consecutive patients with an established IPF diagnosis

according to international guidelines were prospectively enrolled and examined in two

sessions. During session 1, patients were examined twice with a 56-lung intercostal

space (LIS) US protocol, in the supine/sitting (comprehensive protocol 1) and lateral

decubitus (comprehensive protocol 2) positions. During session 2, patients were

evaluated twice with a 16-LIS US protocol, in sitting (simplified protocol 1) and

left/right lateral decubitus (simplified protocol 2) positions. The 16-LIS were chosen

based on the prevalence of IPF-related changes on HRCT. For each patient, the sum

of B-lines counted in all LIS during comprehensive protocol 1, comprehensive

protocol 2, simplified protocol 1 and simplified protocol 2, formed the comprehensive

US score 1 (cUS score 1), comprehensive US score 2 (cUS score 2), simplified US

score 1 (sUS score 1) and simplified US score 2 (sUS score 2), respectively. HRCT-

related Warrick scores (WS) were compared to US scores. The duration of each

protocol was recorded in minutes. All patients were questioned about their preference

for comprehensive protocol 1 versus comprehensive protocol 2 and simplified
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protocol 1 versus simplified protocol 2, in terms of convenience. The interobserver

and intraobserver variability were assessed for comprehensive and simplified

protocols.

Results: Twenty-five patients (19 males, 6 females; mean age ± SD: 69.8 ± 7.56

years; age range: 55-83 years) were included. Mean WS was 18 (SD 4.72). A total of

1.400 LIS was assessed, for each comprehensive US protocol with four exceptions:

the examination of the left 4th LIS along the parasternal line in one patient, the

examination of the left 3rd and 4th LIS along the parasternal line in another patient and

the depiction of the left 11th LIS along the paravertebral line in a third patient. A total

of 400 LIS was evaluated for each simplified US protocol with one exception: the

depiction of the left 11th LIS along the paravertebral line. A significant correlation

was found between all US scores and Warrick scores (P<0.0001). The cUS scores 2

and sUS scores 2 showed slight higher correlation with Warrick scores compared to

cUS scores 1 and sUS scores 1, respectively. A positive correlation was found

between cUS score 1 and sUS score 1 (r2=0.9; P<0.0001) as well as between cUS

score 2 and sUS score 2 (r2=0.91; P<0.0001). There was no statistically significant

difference between cUS scores 1 and cUS scores 2 (P=0.297) as well as between sUS

score 1 and sUS score 2 (P=0.065); however, the cUS scores 2 and sUS scores 2 were

lower than cUS scores 1 and sUS score 1, respectively, in all patients. Mean duration

of simplified protocols 1 and 2 was 4.76 and 6.2 minutes, respectively (P<0.005) and

mean duration of comprehensive protocols 1 and 2 was 22.8 and 19.2 minutes,

respectively (P<0.0001). Significant differences between the duration of the

simplified protocol 1 and 2 compared to those of comprehensive protocol 1 and 2,

respectively, was found (P<0.0001). For comprehensive protocols 1 and 2, the kappa

values for interobserver/intraobserver variability were 0.809/0.817 and 0.825/0.812,
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respectively. For simplified protocols 1 and 2, the kappa values for

interobserver/intraobserver variability were 0.794/0.828 and 0.834/0.846,

respectively. Twenty-four out of 25 patients (96%) reported preference for

comprehensive protocol 2 versus 1, while 14 patients (56%) preferred simplified

protocol 2 versus 1.

Conclusions: The degree of pulmonary fibrosis could be assessed by both

comprehensive and simplified US methods, in IPF patients. Comprehensive and

simplified lung US protocols in lateral decubitus position appeared to be faster and

more convenient for the patients, while there was no difference regarding feasibility

compared to the sitting/supine position. The number of B-lines detected during

comprehensive and simplified methods correlated with HRCT findings, while

examination in the lateral decubitus position showed slight higher correlation.

Simplified lung US protocols correlated with comprehensive protocols, regardless of

patient positioning.
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