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Περίληψη: Η Ιδιοπαθής Πνευμονική ΄Ινωση (Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis IPF) αποτελεί τη συχνότερη και την πλέ-
ον θανατηφόρα ιδιοπαθή διάμεση πνευμονία με μέση επι-
βίωση 1.5 έως 3 έτη. 
Η νόσος εξελίσσεται προς σοβαρή αναπνευστική ανεπάρ-
κεια, ενώ πολλές επιπλοκές ή άλλες νοσηρές οντότητες δυ-
νατόν να αναπτυχθούν κατά την πορεία της. 
Αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει. 
Η παρακολούθηση της πορείας της νόσου είναι σημαντική 
στη συνολική αντιμετώπισή της περιλαμβάνει την ανταπό-
κριση στη θεραπεία και τις τυχόν επιπλοκές από τη θερα-
πεία, την φυσική πορεία της νόσου, και την ανάπτυξη τυχόν 
επιπλοκών ή άλλων συνοδών νοσηρών καταστάσεων.
Οι δείκτες παρακολούθησης περιλαμβάνουν  συμπτώμα-
τα, ακτινολογικά κριτήρια (απλή ακτινογραφία θώρακα 
και Αξονική Τομογραφία Υψηλής Ευκρίνειας - HRCT) και 
παραμέτρους της φυσιολογίας του αναπνευστικού. Για την 
παρακολούθηση ανάπτυξης πνευμονικής υπέρτασης έχει 
προταθεί η χρήση Διαθωρακικού Υπέρηχου Καρδιάς και 
του Brain Natriuretic Peptide (BNP).

Εισαγωγή

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική ΄Ινωση (Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis IPF) αποτελεί τη συχνότερη ιδιοπαθή διάμεση πνευ-
μονία. Η μέση επιβίωση, σύμφωνα με δημοσιευμένες σειρές 
κυμαίνεται από 1.5 έως 3 έτη 1-4, η μικρότερη από όλες τις ιδι-
οπαθείς διάμεσες πνευμονίες. Είναι πιθανόν ότι το χρονικό 
διάστημα από την έφοδο της νόσου μέχρι το θάνατο είναι με-
γαλύτερο, καθώς η πλειοψηφία των ασθενών έχουν συμπτώ-
ματα για πολλούς μήνες πριν τη διάγνωση 5.

Ανασκόπηση
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Η φυσική πορεία της νόσου είναι προς σοβαρού 
βαθμού αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία αποτελεί 
και την συχνότερη αιτία θανάτου. Κατά την πορεία της 
νόσου δυνατόν να αναπτυχθούν πολλές επιπλοκές ή άλ-
λες συνοδές νοσηρές οντότητες, οι οποίες ως συνέπεια 
έχουν την κλινική επιδείνωση ή ακόμη και τον θάνατο 
του ασθενούς (Πίνακας 1). 

Αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει, ενώ η αγω-
γή με κορτικοστεροειδή συχνά προκαλεί σοβαρές επι-
πλοκές (λοιμώξεις, οστεοπόρωση, σακχαρώδη διαβήτη, 
υπέρταση, σοβαρή μυϊκή αδυναμία), οι οποίες οδηγούν 
σε επιβάρυνση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς 
(Πίνακας 1). 

Συνεπώς, η παρακολούθηση της πορείας της νόσου 
είναι σημαντική παράμετρος στη συνολική αντιμετώπισή 
της. Βάσει των παραπάνω η παρακολούθηση της πορείας 
της νόσου πρέπει να περιλαμβάνει 6:
1.  Την ανταπόκριση στη θεραπεία και τις τυχόν επιπλο-

κές από τη θεραπεία.
2.  Τη φυσική πορεία της νόσου. 
3.  Την ανάπτυξη τυχόν επιπλοκών από τη νόσο ή άλλων 

συνοδών νοσηρών καταστάσεων.

Οι δείκτες παρακολούθησης που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία, αλλά και για την συνολική πορεία της νόσου 
και επιμέρους επιπλοκών της νόσου περιλαμβάνουν  συ-
μπτώματα (δύσπνοια, βήχας), ακτινολογικά κριτήρια, με 
βάση την απλή ακτινογραφία θώρακα και την Αξονική 
Τομογραφία Υψηλής Ευκρίνειας (HRCT) και παραμέτρους 
της φυσιολογίας του αναπνευστικού (Πίνακας 2) 6. Για 
την παρακολούθηση ανάπτυξης πνευμονικής υπέρτασης 
έχει προταθεί η χρήση Διαθωρακικού Υπέρηχου Καρδιάς 
και του Brain Natriuretic Peptide (BNP), χωρίς να έχουν 
καθιερωθεί επίσημα (Πίνακας 2).

Ι. Εκτίμηση Ανταπόκρισης στη Θεραπεία

Οι προηγούμενες θέσεις ομοφωνίας των ATS/ERS 
συνέστησαν ότι η θεραπεία που παρέχεται σε ένα 
ασθενή με IPF πρέπει να είναι συνδυασμένη, περιλαμ-
βανομένων κορτικοστεροειδών και είτε azathioprine ή 
cyclophosphamide (ATS – ERS 2002) 7. Η θεραπεία αυτή 
συνιστούσαν να περιορίζεται σε εκείνους τους ασθενείς 
που τους έχει δοθεί επαρκής πληροφόρηση σχετικά με 
τις παρενέργειες και την ενδεχόμενη αποτυχία της θερα-
πείας και οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά υπέρ μίας 
περισσότερο ευνοϊκής έκβασης. Επί απουσίας επιπλο-
κών ή ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, η συνδυ-
ασμένη θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 
6 μήνες, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις των ATS-ERS.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα (2007)8 η οποια-
δήποτε αγωγή, που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση της 
IPF, δεν φαίνεται να επηρεάζει την πορεία και εξέλιξη της 
νόσου, και ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται από 
οργανωμένα κέντρα με βάση τα κατωτέρω 6:   

Η εκτίμηση πορείας της νόσου γίνεται ανά 2-3 μήνες, 
με τη χρήση των δεικτών παρακολούθησης (Πίνακας 2). 

Η ανταπόκριση στην αγωγή, που εφαρμόζεται με 
βάση τα πειραματικά πλέον πρωτόκολλα από ειδικά κέ-
ντρα και όχι η άλλοτε εφαρμοσθείσα αγωγή με κορτιζόνη 

1. Επιπλοκές από τη θεραπεία
2. Φυσική Πορεία της νόσου
3. Οξείες Παροξύνσεις 
4. Αλλα Προβλήματα – Επιπλοκές
•Πνευμονική Υπέρταση
•Πνευμονική Καρδία
•Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσος
•Πνευμοθώρακας
•Λοιμώξεις Αναπνευστικού
•Καρκίνος Πνεύμονα
•Νόσος Γαστρο-οισοφαγικού αντανακλαστικού

Συμπτώματα
Βήχας
Δύσπνοια (ειδικά στη δοκιμασία κόπωσης)
Ακτινολογία (Ακτινογραφία Θώρακα – Υπολογιστι-
κή Τομογραφία Θώρακα Υψηλής Ευκρίνειας, HRCT)
΄Εκταση και τύπος βλαβών 
Φυσιολογία
TLC = ολική πνευμονική χωρητικότητα.
FVC = δυναμική ζωτική χωρητικότητα
DLCO = διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα για το 
μονοξείδιο του άνθρακος
PaO2 = μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα;
Κορεσμός Ο2 ειδικά κατά τη διάρκεια τυπικής δοκι-
μασίας  κόπωσης.
Απόσταση διανυόμενη σε βάδιση 6 λεπτών 
(6-Μinute Walk Distance, 6-MWD)  *
Διαθωρακικός Υπέρηχος Καρδιάς**
Brain Natriuretic Peptide (BNP) ***
*, **, ***: Κυρίως αφορούν την τυχόν ανάπτυξη πνευμο-

νικής υπέρτασης. Τα δύο τελευταία δεν έχουν καθιερωθεί 

επίσημα ως δείκτες ρουτίνας για την παρακολούθηση. 

Πίνακας 1. 
Αίτια Κλινικής Επιδείνωσης IPF

Πίνακας 2. 
Δείκτες Παρακολούθησης IPF
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και αζαθειοπρίνη, μπορεί να ταξινομηθεί σε:
1.  Κλινική Βελτίωση
2.  Κλινική Σταθερότητα 
3.  Κλινική Επιδείνωση (μετά από 6 μήνες θεραπεία)
 Κριτήρια της ταξινόμησης αυτής είναι βελτίωση, ή 

σταθερότητα ή επιδείνωση σε δύο ή περισσότερους 
από τους δείκτες παρακολούθησης, επιβεβαιωμένα 
σε 2 ή περισσότερες εκτιμήσεις 6.

Ια. Κλινική Βελτίωση 
Συμπτώματα 
Μείωση βαθμού δύσπνοιας, ειδικά αύξηση του βαθ-

μού κόπωσης, που απαιτείται πριν ο ασθενής διακόψει 
τη δοκιμασία κόπωσης, λόγω δύσπνοιας, ή της σοβαρό-
τητας του βήχα.

Ακτινολογία 
Μείωση παρεγχυματικών βλαβών στην ακτινογραφία 

θώρακα ή στην αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας 
(HRCT).

Φυσιολογία 
Βελτίωση διαπιστούμενη από μεταβολές σε 2 ή πε-

ρισσότερους από τους εξής δείκτες:
> 10% αύξηση στη TLC ή FVC (ελάχιστη > 200 mL)
> 15% αύξηση στη DLCO (ελάχιστη > 3 mL/min/mm Hg)

Σημαντική βελτίωση (≥4% του κορεσμού Ο2, ≥ 4mm 
Hg της PaO2) ή φυσιολογικός κορεσμός O2 ή PaO2 κατά 
τη διάρκεια τυπικής δοκιμασίας κόπωσης.

Ιβ. Κλινική Σταθερότητα 
Συμπτώματα 
΄Οχι σημαντικές μεταβολές

Ακτινολογία  
΄Οχι σημαντικές μεταβολές.

Φυσιολογία 
Η σταθερότητα προσδιορίζεται από 2 ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα:
< 10% μεταβολή στη TLC ή FVC
< 15% μεταβολή στη DLCO

΄Οχι σημαντική μεταβολή στον κορεσμό O2 ή την 
PaO2 κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμασίας κόπωσης.

Ιγ. Κλινική Επιδείνωση 
(Μετά από 6 μήνες αγωγή ή παρακολούθηση)(Πίνακας 3)

Συμπτώματα 
Αύξηση της δύσπνοιας ή της σοβαρότητας του βήχα 

μη οφειλόμενη στη συνύπαρξη άλλης συνοδού διαταρα-
χής.

Ακτινολογία 
Αύξηση παρεγχυματικών βλαβών ή ανάπτυξη εικόνας 

μελικηρήθρας (honeycombing) ή πνευμονικής υπέρτα-

σης στην ακτινογραφία θώρακα ή στη HRCT .

Φυσιολογία
Επιδείνωση προσδιοριζόμενη από 2 ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα:
> 10% μείωση της TLC ή της FVC.
> 15% μείωση της DLCO.
Σημαντική επιδείνωση: πτώση ≥ 4% του κορεσμού O2 

ή  ≥4 mm Hg της PaO2 κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμα-
σίας κόπωσης.

2. Επιπλοκές από την αγωγή
Τα κορτικοστεροειδή και τα κυτταροτοξικά φάρμακα, 

που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της IPF, δυνατόν να 
προκαλέσουν πολλές και σοβαρές παρενέργειες, με συ-
νέπεια τη σοβαρή επιδείνωση της κλινικής κατάστασης 
του ασθενούς (Πίνακας 1). Η έγκαιρη διάγνωση και αντι-
μετώπιση τυχόν φαρμακευτικών επιπλοκών απαιτεί στε-
νή παρακολούθηση του ασθενούς. Εντούτοις, η απόδοση 
της κλινικής επιδείνωσης σε φαρμακευτικές επιπλοκές 
δεν είναι πάντοτε ευχερής, δεδομένου ότι η κλινική κατά-
σταση ενός ασθενούς με IPF μπορεί να επιδεινωθεί, τόσο 
από την ίδια την φυσική πορεία της νόσου, όσο και από 
άλλα αίτια (Πίνακας 1).  

Τροποποίηση αγωγής ανάλογα με την ανταπόκριση
Εάν διαπιστωθεί ότι ο ασθενής επιδεινώνεται, η θε-

ραπεία πρέπει να διακόπτεται ή να τροποποιείται (π.χ. 
συνέχιση πρεδνιζόνης στην παρούσα δόση και αλλαγή 
σε ένα διαφορετικό κυτταροτοξικό παράγοντα, ή να εξε-
τασθεί η χορήγηση εναλλακτικής θεραπείας ή μεταμό-
σχευσης πνεύμονα). Επίσης πρέπει να εξετασθεί το εν-
δεχόμενο η επιδείνωση να οφείλεται σε άλλους λόγους 

Συμπτώματα
Επιδείνωση δύσπνοιας - αύξηση ανάγκης για 
συμπληρωματικό Ο2
Επιδείνωση βήχα
Μείωση αντοχής στη κόπωση

Αντικειμενικά Ευρήματα
Επέκταση των crackles σε όλα τα πνευμονικά πεδία
Επιδείνωση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας
Περιφερικό οίδημα
Αύξηση δεύτερου πνευμονικού ήχου
Ανεπάρκεια πνευμονικής
Πληκτροδακτυλία
Κυάνωση

Πίνακας 3. 
Ευρήματα Υποστηρικτικά Προόδου Νόσου
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(λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση).
Εάν ο ασθενής διαπιστωθεί ότι βελτιώνεται ή ότι πα-

ραμένει σταθερός, η συνδυασμένη θεραπεία πρέπει να 
συνεχίζεται, με τη χρήση των ίδιων δόσεων φαρμάκων. 

Οι θέσεις ομοφωνίας των ATS/ERS (2002)(7) συνέστη-
σαν ότι η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται επ΄ αόριστον 
μόνο σε άτομα με αντικειμενική ένδειξη συνεχούς βελτί-
ωσης ή σταθεροποίησης.

ΙΙ. Φυσική Πορεία IPF

Κλινική επιδείνωση σε ασθενείς με IPF είναι αναμε-
νόμενη. Η φυσική ιστορία της IPF έχει περιγραφεί ως μία 
προοδευτική έκπτωση υποκειμενικά και αντικειμενικά 
της πνευμονικής λειτουργίας (επεισόδια επιδείνωσης 
της αναπνευστικής δυσχέρειας, μειωμένη αντοχή στην 
κόπωση, ή άλλη έκπτωση στη λειτουργική κατάσταση) 
μέχρι τελικά το θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια ή 
επιπλέκουσα νοσηρότητα 9 -11. 

Ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η βαθμιαία έκπτωση της 
πνευμονικής λειτουργίας και η επιδείνωση των συμπτω-
μάτων οφείλεται στην εξέλιξη της ίνωσης 12. Διαδοχικές 
HRCT έχουν διαπιστώσει αύξηση της ίνωσης και των αλ-
λοιώσεων τύπου μελικηρήθρας (honeycomb)με την πά-
ροδο του χρόνου και οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται 
με αλλαγές στη φυσιολογία 13,14. Το σκέλος των μαρτύρων 
σε δύο μεγάλες, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες 
για τη θεραπεία στην IPF έδειξε μία μέση ετήσια έκπτω-
ση στη Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα (FVC) κατά 0.2 
λίτρα περίπου 15.

Οι κλινικές εκδηλώσεις εξέλιξης της νόσου είναι συ-
νήθως πολλαπλές και μη ειδικές (Πίνακας 3). Γι αυτό η 
κλινική επιδείνωση, που οφείλεται στη ίδια την φυσική 
πορεία της νόσου, είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί 
από επιπλοκές που σχετίζονται με τη νόσο και τις παρε-
νέργειες από την θεραπεία 16. 

Η τελικού σταδίου IPF συχνά οδηγεί σε σοβαρή ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, με τους ασθενείς να μην είναι σε 
θέση να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες της καθη-
μερινής ζωής τους χωρίς σοβαρή δύσπνοια. Ο θάνατος 
συνήθως προκαλείται από σοβαρή υποξαιμία και ανα-
πνευστική ανεπάρκεια.

Οξείες Παροξύνσεις IPF

Ορισμένοι ασθενείς με IPF, ενώ ευρίσκονται σε σχετι-
κή κλινική σταθερότητα, παρουσιάζουν επεισόδια οξείας 
κλινικής επιδείνωσης 17, 18.

Τα επεισόδια αυτά μπορεί να συμβούν δευτερογε-
νώς σε συνήθεις καταστάσεις, όπως πνευμονία, πνευμο-
θώρακα, πνευμονική εμβολή ή καρδιακή ανεπάρκεια19,20.  
(Πίνακας 1 ). 

Εντούτοις, υπάρχουν συσσωρευμένα στοιχεία που 
υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με IPF παρουσιάζουν 
οξεία κλινική επιδείνωση άγνωστης αιτιολογίας. Αυτές 
οι ιδιοπαθείς κλινικές επιδεινώσεις άγνωστης αιτιολο-
γίας έχουν ονομασθεί οξείες παροξύνσεις της IPF 15, 17, 

19, 21. Κατά πόσο τα επεισόδια αυτά αντιπροσωπεύουν 
την επιτάχυνση της υποκείμενης βλάβης ή αδιευκρίνι-
στες επιπλοκές (πχ ιογενείς λοιμώξεις, εισρόφηση) είναι 
άγνωστο. 

Ιστορικά, τα συνηθέστερα κριτήρια που έχουν καθιε-
ρωθεί για την οξεία παρόξυνση, περιλαμβάνουν 8 :
• Επιδείνωση της δύσπνοιας εντός μηνός
• ΄Ενδειξη υποξαιμίας προσδιοριζόμενη από επιδείνω-

ση ή σοβαρή μείωση της ανταλλαγής των αερίων
• Νέες ακτινογραφικές κυψελιδικές διηθήσεις και
• Απουσία άλλης αιτιολογίας της οξείας κλινικής επι-

δείνωσης, όπως λοίμωξη, πνευμονική εμβολή, πνευ-
μοθώρακα ή καρδιακή ανεπάρκεια.

 Πρόσφατα, έχουν προταθεί κριτήρια ομοφωνίας για
την οξεία παρόξυνση της IPF (Πίνακας 4) 18. (1)

(1) Ασθενείς με ανεξήγητη κλινική επιδείνωση, που δεν εκ-

πληρώνουν και τα 5 κριτήρια, λόγω έλλειψης στοιχείων, πρέπει 

να χαρακτηρισθούν ως << ύποπτοι οξείας παρόξυνσης>>.

Διαγνωστικά Κριτήρια

Προηγούμενη ή σύγχρονη διάγνωση Ιδιοπαθούς 
Πνευμονικής Ινωσης (2)

Ανεξήγητη επιδείνωση ή ανάπτυξη δύσπνοιας τις 
τελευταίες 30 ημέρες

Υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία με 
νέα αμφοτερόπλευρα ευρήματα θηλής υάλου και/ή 
πύκνωσης προστιθέμενα σε υπόστρωμα δικτυωτού 
ή τύπου μελικηρήθρας συμβατό με Συνήθη Διάμεση 
Πνευμονία (UIP) (3)

Καμία ένδειξη πνευμονικής λοίμωξης σε ενδοτραχει-
ακή αναρρόφηση ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (4)

Αποκλεισμός άλλων αιτίων, περιλαμβανομένων:
• Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
• Πνευμονική εμβολή
• Προσδιορισμένη αιτία οξείας πνευμονικής 
βλάβης (5)

Πίνακας 4. 
Προτεινόμενα κριτήρια Ομοφωνίας για Οξεία Παρό-

ξυνση της IPF
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(2) Εάν η διάγνωση της IPF δεν είχε τεθεί προηγούμενα 

σύμφωνα με τις θέσεις Ομοφωνίας των ATS/ERS, το κριτήριο 

αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από την παρουσία ακτινολογικών 

και/ή ιστοπαθολογικών μεταβολών, συμβατών με UIP κατά την 

τρέχουσα διερεύνηση.

(3) Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη προηγούμενη HRCT, ο χαρα-

κτηρισμός  “νέο” μπορεί να αγνοηθεί.

(4) Η εξέταση των δειγμάτων πρέπει να περιλαμβάνει μελέ-

τη για συνήθεις βακτηριακούς οργανισμούς, άτυπα παθογόνα, 

καθώς και συνήθεις παθογόνους ιούς.

(5) Αιτίες οξείας πνευμονικής βλάβης περιλαμβάνουν σήψη, 

εισρόφηση, τραύμα, πνευμονικό οίδημα, πνευμονική συμφό-

ρηση, λιπώδη εμβολή, βλάβη από εισπνοή, καρδιοπνευμονική 

παράκαμψη, τοξικότητα από φάρμακα, οξεία παγκρεατίτιδα, 

μετάγγιση παραγώγων αίματος και μεταμόσχευση κυττάρων.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις οξείας κλινικής επιδείνω-
σης του ασθενούς με IPF έχει μεγάλη κλινική σημασία η 
διαφορική διάγνωση της οξείας παρόξυνσης της νόσου 
από τα ως άνω αίτια επιδείνωσης της κατάστασης του 
ασθενούς. Ειδικά ο αποκλεισμός της λοίμωξης, ως αίτιο 
κλινικής επιδείνωσης, μπορεί να γίνει μόνο εάν οι καλ-
λιέργειες Βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος για κοινά και 
ευκαριακά παθογόνα είναι αρνητικές.

Κλινικές Εκδηλώσεις Οξείας Παρόξυνσης

Η οξεία παρόξυνση μπορεί να συμβεί σε κάθε σημείο 
της πορείας της IPF και μπορεί να αποτελεί την πρωτο-
εμφανιζόμενη εκδήλωσή της 17, 22. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της οξείας παρόξυνσης περιλαμβάνουν σοβαρή επιδεί-
νωση της δύσπνοιας, του βήχα και /ή αύξηση των πτυέ-
λων 17, 22, 23. Ενίοτε, συνυπάρχουν συστηματικά συμπτώ-
ματα, όπως πυρετός και απώλεια βάρους 21, 24, 25.

Αύξηση στον ορό των δεικτών φλεγμονής και της δι-
αμέσου πνευμονίτιδας (π.χ. KL-6, SPD) μπορεί να παρα-
τηρηθούν 26.  

Η πνευμονική λειτουργία επιδεινώνεται, καθώς η 
νόσος εξελίσσεται, ειδικά η ανταλλαγή των αερίων (συ-
νήθως μείωση στην αρτηριακή τάση  του οξυγόνου > 10 
mm Hg συγκριτικά με την τιμή βάσης).

Ακτινολογικά Ευρήματα

Ακτινογραφία Θώρακα
Στην οξεία παρόξυνση της νόσου, στην ακτινογραφία 

θώρακα ανευρίσκονται νέες ή εξελισσόμενες διάχυτες 
πνευμονικές πυκνώσεις τύπου θολής υάλου 6.

CT υψηλής ευκρίνειας (HRCT)
Χαρακτηριστικά ευρήματα στην CT υψηλής ευκρί-

νειας (HRCT) είναι αμφοτερόπλευρες περιοχές θολής 

υάλου (ground glass attenuation) με ή χωρίς πύκνωση 
των αεροχώρων.  Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στα 
τυπικά ευρήματα της CT σε IPF, όπως δικτυωτού τύπου 
αλλοιώσεις, βρογχεκτασίες από έλξη και μελικηρήθρα 
(honeycombing), τα οποία χαρακτηριστικά εντοπίζονται 
στις βάσεις των πνευμόνων άμφω και υπο-υπεζωκοτικά 
17, 21, 23. 

Αναδρομική μελέτη 17 ασθενών με οξεία παρόξυν-
ση IPF έδειξε τρία κύρια ακτινολογικά ευρήματα στην 
HRCT21: 
• Περιφερική παρεγχυματική πύκνωση (n = 6), 
• Πολυεστιακή παρεγχυματική πύκνωση (n = 6) και 
• Διάχυτη παρεγχυματική πύκνωση (n = 5). 

Στη βιοψία οι περιφερικές παρεγχυματικές πυκνώ-
σεις αντιστοιχούσαν παθολογοανατομικά σε ενεργείς 
ινοβλαστικές εστίες, ενώ οι πολυεστιακές και οι διάχυτες 
παρεγχυματικές πυκνώσεις αντιστοιχούσαν παθολογο-
ανατομικά σε οξεία διάχυτη κυψελιδική βλάβη (diffuse 
alveolar damage), η οποία είχε προστεθεί στις βλάβες της 
UIP. 

Η επιβίωση συσχετίσθηκε με τον τύπο της βλάβης 
στη CT. Συγκεκριμένα, όλοι οι ασθενείς με περιφερικού 
τύπου βλάβη έδειξαν ποικίλου βαθμού βελτίωση, μετά 
την χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή, οι μισοί 
(τρεις από τους έξι) ασθενείς με πολυεστιακού τύπου 
βλάβη ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με κορτικοστερο-
ειδή και επιβίωσαν, ενώ κανένας από τους ασθενείς με 
διάχυτη βλάβη δεν επιβίωσε. 

Προγνωστική Αξία HRCT pattern

Η προγνωστική αξία του τύπου των βλαβών στην 
HRCT υποστηρίζεται από δύο μελέτες που ακολούθη-
σαν18,24 .  Οι μελέτες αυτές έδειξαν βελτίωση της επιβίω-
σης σε ασθενείς με μικρότερου βαθμού διαταραχές. 

Σε μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη 24 περιπτώ-
σεων με οξεία παρόξυνση διαφόρων τύπων χρόνιας 
διάμεσης πνευμονίας, τρεις από 13 (23%) ασθενείς με 
διάχυτη παρεγχυματική πύκνωση, 2 από 5 (40%) ασθε-
νείς με πολυεστιακή και 3 από 6 (50%) ασθενείς με πε-
ριφερική κατανομή στην CT επιβίωσαν του οξέως επει-
σοδίου 8.  Εντούτοις, αυτή η μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιβίωσης στους ασθενείς με πολυεστιακή ή περιφερική 
παρεγχυματική πύκνωση, συγκρινόμενη με την επιβίωση 
των ασθενών με διάχυτη πύκνωση, δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική.  Περαιτέρω μελέτες θα χρειασθούν για να 
προσδιορίσουν κατά πόσο η CT είναι χρήσιμη ή όχι στην 
πρόβλεψη της πρόγνωσης σε οξεία παρόξυνση της UIP.  
Σε μία περιγραφή για τη διαδοχική εκτίμηση ασθενών με 
οξεία παρόξυνση ή επιταχυνόμενη επιδείνωση, οι αλλοι-
ώσεις θολής υάλου παρατηρήθηκε ότι αναπτύσσονται 
εντός πυκνώσεων με διαταραχή της αρχιτεκτονικής, ενώ 
ήταν συχνή η ανάπτυξη κυστικών αλλοιώσεων 21.

Στρατηγική και τακτική της παρακολούθησης της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης
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Παθολογοανατομικές Βλάβες

Οι περισσότεροι ασθενείς με IPF που έχουν υποβλη-
θεί σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα μετά από οξεία 
παρόξυνση, έχει βρεθεί ότι έχουν ιστολογικά ευρήματα 
τυπικά της διάχυτης κυψελιδικής βλάβης (DAD: Diffuse 
Alveolar Damage) (πχ σχηματισμός υαλίνης μεμβράνης), 
τα οποία προστίθενται στα ιστολογικά χαρακτηριστικά 
του χρόνιου UIP τύπου βλάβης (δηλαδή οξείες επί χρονί-
ων αλλοιώσεων) 17, 22, 23, 27 - 31.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει επικράτηση ενερ-
γών ινοβλαστικών εστιών, υποστηρίζοντας επιτάχυνση 
του υποκείμενου UIP τύπου βλάβης. Αλλες βλάβες που 
έχουν περιγραφεί σε οξείες παροξύνσεις της IPF περι-
λαμβάνουν 22, 31, 32: 
• Oργανωμένη Πνευμονία  
• Αγγειίτιδα και 
• Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία. 

Εξ ορισμού, δεν διαπιστώνεται άλλη αιτία για την 
οξεία αυτή βλάβη (π.χ. λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια, 
καρκίνος, κλπ).

Αντιμετώπιση - ΄Εκβαση

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων με οξεία παρόξυν-
ση  IPF, που έχει περιγραφεί χρειάσθηκε να νοσηλευθούν 
στο νοσοκομείο 15, 17, 19, 28, 33.

Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς θα χρειασθούν ει-
σαγωγή στη ΜΕΘ, επειδή η αναπνευστική ανεπάρκεια 
συχνά σχετίζεται με αιμοδυναμική αστάθεια (υπο-ογκαι-
μία ή σήψη), σημαντικές συνοδές παθήσεις (συνήθως 
καρδιαγγειακή νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια), ή σοβαρή 
υποξαιμία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αε-
ρίων αρτηριακού αίματος ή μηχανικό αερισμό. Η εφαρ-
μογή επεμβατικού αερισμού πρέπει να γίνεται μόνο μετά 
από προσεκτική στάθμιση της μακροχρόνιας πρόγνωσης 
του ασθενούς. Ασθενείς με τελικού σταδίου πνευμονική 
ίνωση από οιαδήποτε αιτία είναι δύσκολο να αερισθούν 
και σπανίως απογαλακτίζονται επιτυχώς από τον μηχανι-
κό αερισμό. Η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας είναι υψηλή (> 65%) και εκείνοι που επιβιώνουν 
έχουν πολύ πτωχή πρόγνωση (πχ. θνησιμότητα > 90% 
εντός των 6 μηνών από την έξοδο από το νοσοκομείο) 6.

Θεραπεία Οξείας Παρόξυνσης IPF 

Καμία θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι δρα-
στική για τις οξείες παροξύνσεις. Συνήθως χορηγούνται 
υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών 17, 18. Η Cyclosporin A 
έχει μελετηθεί χωρίς οριστικά συμπεράσματα 34. Σε μία 
πρόσφατη μελέτη, οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
με αντιπηκτική αγωγή είχαν μικρότερη θνησιμότητα από 

οξεία παρόξυνση (18% vs. 71%) 28. Η μελέτη αυτή έχει 
όμως πολλούς περιορισμούς, που δεν επιτρέπουν ισχυ-
ρά συμπεράσματα 35. Οι οξείες παροξύνσεις φαίνεται να 
σχετίζονται με σημαντική θνησιμότητα, η οποία κυμαί-
νεται σε δημοσιευμένες σειρές από 20% έως 96% 15, 17, 21, 

22, 23, 28, 30,  36.

Παράγοντες Κινδύνου για Οξεία Παρόξυνση 
IPF

Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένοι κλινικοί παράγοντες 
κινδύνου για την οξεία παρόξυνση της IPF 17. Εχουν υπάρ-
ξει περιγραφές αυξημένου κινδύνου για οξεία παρόξυν-
ση μετά από χειρουργική επέμβαση θώρακα 37-41, βρογ-
χοκυψελιδικό έκπλυμα 17, 42,  χρήση φαρμάκων 43-45, και 
μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών 36.

Πνευμονική Φυσική Αποκατάσταση

Ασθενείς με IPF είναι συνήθως τόσο δυσπνοϊκοί στην 
κόπωση, που διακόπτουν κάθε πρόγραμμα συνήθους 
άσκησης. Η διακοπή αυτή δεν θα πρέπει να ενθαρρύνε-
ται, επειδή η άσκηση αυξάνει την ευεξία και βελτιώνει 
την αντοχή των ασθενών στην κόπωση. Ημερήσιοι πε-
ρίπατοι ή χρήση στατικού ποδηλάτου είναι εξαιρετικά 
χρήσιμοι. Συμπληρωματικό οξυγόνο μπορεί να χρειασθεί 
κατά την άσκηση. Σοβαρή υποξαιμία (PaO2 < 55 mm Hg) 
στην ηρεμία ή κατά την άσκηση πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται με συμπληρωματικό οξυγόνο. 

ΙΙΙ. ΄Αλλα Προβλήματα στην Αντιμετώπιση – 
Επιπλοκές IPF
  

Η IPF στην πορεία της μπορεί να προκαλέσει σειρά 
επιπλοκών (Πίνακας 1) οι οποίες οδηγούν σε σοβαρή επι-
δείνωση της κατάστασης του ασθενούς, ακόμη και στον 
θάνατο (Πίνακας 5).

Αναπνευστική Ανεπάρκεια   39%
Καρδιαγγειακή Νόσος   27%
Καρκίνος Πνεύμονα    10%
Πνευμονική Εμβολή    3%
Πνευμονική Λοίμωξη    3%

Πίνακας 5. 
Αίτια Θανάτου σε IPF
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Καρδιαγγειακή Νόσος

Πνευμονική Υπέρταση
Η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης είναι συνήθης 

σε ασθενείς με IPF και προσεγγίζει το 30 % σε μη επιλεγ-
μένους πληθυσμούς 46.  

Παθολογική Ανατομική
Η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε IPF αποδί-

δεται στις συνέπειες της υποξίας στη πνευμονική κυ-
κλοφορία (αγγειοσύσπαση), σε πνευμονικά έμβολα και 
στις βλάβες που προκαλεί η φλεγμονώδης ή ινωτική δια-
δικασία στα πνευμονικά αγγεία 47. Η ανάπτυξη σοβαρής 
πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με IPF πιθανόν να 
μην σχετίζεται πρωταρχικά με σοβαρή περιοριστικού τύ-
που λειτουργική διαταραχή των πνευμόνων, αλλά τείνει 
να συμβεί σε ασθενείς με διατηρημένους πνευμονικούς 
όγκους αλλά πολύ χαμηλή DLCO, και σοβαρή υποξαιμία 
48, 49. 

Διάγνωση 
Καθετηριασμός Δεξιάς Καρδίας: θέτει με ακρίβεια 

τη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης, αποτελώντας 
την εξέταση επιλογής («gold standard»). Ως επεμβατική 
μέθοδος, όμως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του στη κα-
θημερινή κλινική πρακτική 47.

Τα συμπτώματα (δύσπνοια, οιδήματα κάτω άκρων, 
αίσθημα παλμών), η ακτινογραφία – CT θώρακα (Διό-
γκωση Δεξιάς Κοιλίας με καρδιομεγαλία και διόγκωση 
των πνευμονικών αρτηριών) και το ΗΚΓ ( Σημεία strain 
της Δεξιάς Κοιλίας) έχουν χαμηλή διαγνωστική ευαισθη-
σία 47.

DLCO και ανάγκη για συμπληρωματικό οξυγόνο: ΄Εχει 
δειχθεί 50 ότι DLCO% < 40% και ανάγκη για συμπληρω-
ματικό οξυγόνο είναι ειδικά, αλλά όχι ευαίσθητα στην 
ανίχνευση ΠΥ. 

Διαθωρακικός Υπέρηχος (ΔΘΥ) (Trans Thoracic 
Echocardiography): Ο διαθωρακικός υπέρηχος αποτελεί 
γενικά μία εξαιρετική τεχνική για την ανίχνευση ΠΥ. 51,52 
Εντούτοις, τα ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπέρηχο 
δεν είναι ειδικά για να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν 
ΠΥ σε IPF 47. 

Brain Natriuretic Peptide (BNP): Τα επίπεδα στο πλά-
σμα του BNP συσχετίζονται με την παρουσία πνευμο-
νικής υπέρτασης. Μελέτη 53 έδειξε ότι τα επίπεδα στο 
πλάσμα του BNP ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με ινώδη 
πάθηση του πνεύμονα και mPAP > 35 mm Hg σε σχέση με 
ασθενείς με mPAP < 35 mm Hg. Η ευαισθησία ήταν 100% 
και η ειδικότητα 89%. Απαιτούνται όμως περαιτέρω με-
λέτες για να διαπιστωθεί η κλινική χρησιμότητα του BNP. 

Κλινικές Συνέπειες ΠΥ και Πρόγνωση 
Η PAH στην IPF σχετίζεται με μείωση της ικανότητας 

στη κόπωση και υψηλή θνησιμότητα 54-56.  

1. Μειωμένη Αντοχή στη Κόπωση
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αρνητική επίπτωση 

της ΠΥ στην αντοχή στη κόπωση, όπως εκτιμήθηκε από 
τη δοκιμασία διανυόμενης απόστασης σε 6-min (6-min 
walk distance 6MWD), ένα αξιόπιστο δείκτη σχετιζόμε-
νο με μειωμένη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο κίνδυνο 
θανάτου στην IPF (50). Η μειωμένη αντοχή στην κόπωση 
σε IPF με πνευμονική υπέρταση είναι ανεξάρτητη από το 
βαθμό μείωσης στον αερισμό και αποδίδεται στη μειω-
μένη δυνατότητα αυξημένης απελευθέρωσης οξυγόνου 
κατά την κόπωση. 

2. Μείωση της Επιβίωσης 50, 57

Η ΠΥ σχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό και ανεξάρ-
τητα από άλλες παραμέτρους (όπως FVC%), με χειρότερη 
επιβίωση στην IPF. 

Αντιμετώπιση Πνευμονικής Υπέρτασης
Αν και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η θεραπεία της 

πνευμονικής αγγειοπάθειας στην IPF αποτελεί σημαντι-
κή θεραπευτική παράμετρο στην αντιμετώπιση της νό-
σου, και ενώ υπάρχουν πολλές δυνητικές θεραπείες για 
την ΠΥ σε IPF, δεν έχουν δημοσιευθεί οριστικές μελέτες 
στο πεδίο αυτό. Καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες με-
λέτες απαιτούνται για να δοθούν οριστικές απαντήσεις 
στη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης 8.   

Επί του παρόντος, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπεία 
για ΠΥ σε IPF παραμένει το συμπληρωματικό οξυγόνο για 
την αντιμετώπιση του αποκορεσμού, τόσο στην ηρεμία 
όσο και στην κόπωση 47. 

ΙΙΙβ. Πνευμονική Καρδία
Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αναπτυχθεί 

ως αποτέλεσμα της πνευμονικής υπέρτασης. Με την εμ-
φάνιση της πνευμονικής καρδίας ενδείκνυται διουρητική 
θεραπεία.

ΙΙΙγ. Καρδιακή Ανεπάρκεια – Ισχαιμική Καρδιακή 
Νόσος

Η καρδιακή ανεπάρκεια και η ισχαιμική καρδιακή 
νόσος είναι συνήθη προβλήματα σε ασθενείς με IPF, ευ-
θυνόμενες για το ένα τρίτο σχεδόν των θανάτων 6. Δυ-
σλειτουργία της αριστερής κοιλίας συμβαίνει σαν αποτέ-
λεσμα της ισχαιμικής καρδιακής νόσου ή μη ελεγχόμενης 
συστηματικής αρτηριακής υπέρτασης.

ΙΙΙδ. Πνευμοθώρακας
Πνευμοθώρακας, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός 

του ηωσινοφιλικού κοκκιώματος του πνεύμονα, μπορεί 
να συμβεί επίσης σε IPF. Η αντιμετώπιση της επιπλοκής 
αυτής μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή ο πνεύμων είναι 
δύσκαμπτος (με μειωμένη διατασιμότητα) και δύσκολα 
επανεκπτύσσεται. Δυνατόν να απαιτηθεί παρατεταμένη 
παροχέτευση με σωλήνα θώρακα, με υψηλά επίπεδα αρ-
νητικής πίεσης (20 έως 40 mm Hg). Ορισμένοι ασθενείς 
μπορεί να απαιτήσουν θωρακοτομή, αφαίρεση φυσαλί-
δων και πλευρεκτομή.
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ΙΙΙε. Πνευμονική Εμβολή
Η οξεία πνευμονική εμβολή αποτελεί μία από τις αιτί-

ες κλινικής επιδείνωσης της IPF. Αιφνίδια επιδείνωση της 
δύσπνοιας, με ανεξήγητη επιδείνωση των αερίων αρτη-
ριακού αίματος και χωρίς ένδειξη επιλοίμωξης, χρήζει δι-
ερεύνησης για την πιθανότητα πνευμονικής εμβολής. Η 
πνευμονική εμβολή προκαλεί το 3 έως 7% των θανάτων 
σε IPF 6. Παράγοντες κινδύνου για πνευμονική εμβολή 
στους ασθενείς αυτούς είναι: 
• Ακινησία 
• Καρδιακή νόσος (περιλαμβανομένων δεξιάς, αριστε-

ρής, ή ολικής καρδιακής ανεπάρκειας),
• Καρκίνος και πιθανόν 
• Νόσος Cushing, λόγω της χρήσης στεροειδών.

ΙΙΙστ. Πνευμονική Λοίμωξη
Η συχνότητα των πνευμονικών λοιμώξεων είναι αυξη-

μένη στην IPF. Η πνευμονική λοίμωξη αποτελεί μείζονα 
παράγοντα θανάτου στο 2 έως 4% των ασθενών 6. Θερα-
πευτικές επεμβάσεις, ειδικά κορτικοστεροειδή και κυττα-
ροτοξικοί παράγοντες δυνατόν να αυξήσουν περαιτέρω 
τον κίνδυνο λοίμωξης και επαναδραστηριοποίησης λαν-
θανουσών λοιμώξεων, λόγω καταστολής της κυτταρικής 
άμυνας.

ΙΙΙζ. Καρκίνος Πνεύμονα
Ο βρογχογενής καρκίνος (αδενοκαρκίνωμα, καρκίνω-

μα εκ πλακωδών κυττάρων, μικροκυτταρικός καρκίνος 
και κυψελιδο-κυτταρικό καρκίνωμα) έχει προσδιορισθεί 
με αυξημένη συχνότητα σε IPF 58-79. Οι περισσότερες πε-
ριγραφές, που μελετούν τη συσχέτιση ιδιοπαθούς πνευ-
μονικής ίνωσης και καρκίνου πνεύμονα, προέρχονται 
από την Ιαπωνία. Μόνο λίγες κλινικές μελέτες σχετικά 
με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες από άλλα κράτη του 
κόσμου, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ 58, 68-75, 78-81. Σε αντί-
θεση με τις περιγραφές, που υποστηρίζουν συσχέτιση 
μεταξύ πνευμονικής ίνωσης και καρκίνου πνεύμονα, με-
λέτη με βάση τα πιστοποιητικά θανάτου έθεσε σοβαρά 
ερωτηματικά γύρω από τη συσχέτιση IPF και καρκίνου 
πνεύμονα 81 – 83. Εντούτοις, υπάρχουν ενστάσεις γύρω 
από τα στοιχεία της μελέτης αυτής, επειδή είναι καλά 
γνωστό ότι τα πιστοποιητικά θανάτου αποτελούν πτωχή 
πηγή πληροφοριών για το ρόλο της πνευμονικής ίνωσης 
ως αιτίας θανάτου 81, 83.

Συχνότητα και παράγοντες Κινδύνου
Η περιγραφείσα συχνότητα κυμαίνεται από 4.8% στις 

ΗΠΑ έως 48.2% στην Ιαπωνία 74, 75, 80, 81. Οι μεγάλες αυτές 
διαφορές στις περιγραφείσες συχνότητες καρκίνου πνεύ-
μονα σε ασθενείς με IPF μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας δυνα-
τόν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Τα κριτήρια ή 
οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη διάγνωση της IPF, 
μόνο κλινικά ή κλινικά και ιστολογικά, ποικίλλουν μετα-
ξύ των διαφόρων μελετών. Μπορεί, επίσης, να υπάρχει 
δυσκολία στη διάκριση αδενοκαρκινώματος από σοβαρή 

υπερπλασία τύπου II πνευμονοκυττάρων, μεταπλασία 
καλυκοειδών κυττάρων και πλακώδη μεταπλασία, οι 
οποίες μπορεί να παρατηρηθούν σε IPF. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση αδενοκαρκινώματος 
80. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι άνδρες με 
ιστορικό καπνίσματος 65, 71, 74, 75.  Επαγγελματική και περι-
βαλλοντολογική έκθεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
τόσο για IPF όσο και καρκίνο πνεύμονα 65, 83. Η διάχυτη 
πνευμονική βλάβη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρ-
κίνου πνεύμονα. ΄Εχει δειχθεί ότι ο καρκίνος αναπτύσσε-
ται από το μεταπλαστικό επιθήλιο των βρογχιολίων, το 
οποίο παρατηρείται στους ασθενείς αυτούς 75.

Εντοπισμός και Ιστολογικός Τύπος. 
Οι περισσότεροι καρκίνοι πνεύμονα σε IPF (79%) ανα-

πτύσσονται σε περιφερικές περιοχές με ινωτικές βλάβες 
και εντοπίζονται στους κατώτερους λοβούς 71, 74, 75. Το εύ-
ρημα αυτό είναι παρόμοιο με την κατανομή των ινωτικών 
βλαβών σε ασθενείς με IPF, ενοχοποιώντας τη φλεγμο-
νώδη διαδικασία και την πλακώδη μεταπλασία των βρογ-
χιολίων στην παθογένεση του καρκίνου πνεύμονα 81. Δεν 
είναι βέβαιο εάν κάποιος ιστολογικός τύπος προεξάρχει 
στους ασθενείς αυτούς. Το πλακώδες καρκίνωμα ήταν ο 
συχνότερος ιστολογικός τύπος (47%) σε άρρενες ασθε-
νείς και το αδενοκαρκίνωμα ήταν συχνότερο σε θήλεις 
ασθενείς (64%) 78, 81. Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα ήταν 
συχνό σε ασθενείς με σύγχρονους πολλαπλούς καρκί-
νους πνεύμονα και πνευμονική ίνωση 71. 

Αντιμετώπιση και έκβαση
Είναι πιθανόν ότι με την αυξημένη χρήση CT σε ασυ-

μπτωματικούς ασθενείς θα υπάρξει αυξημένος προσδι-
ορισμός εντοπισμένων καρκίνων σε ασθενείς με ήπια ή 
πρώιμη IPF 84. Οι εντοπισμένοι όγκοι πρέπει να αφαιρού-
νται, εάν ο ασθενής μπορεί να ανεχθεί την επέμβαση, 
αλλά αυτό δεν είναι συχνό, λόγω της σοβαρότητας της 
πνευμονικής δυσλειτουργίας, που πιθανόν να αναπτυ-
χθεί μετά την επέμβαση. Η πρόγνωση για ασθενείς με IPF 
και καρκίνο πνεύμονα είναι πολύ πτωχή 73.

ΙΙΙη. Νόσος Γαστρο-οισοφαγικού Αντανακλαστικού 
(Gastroesophageal Reflux Disease)

Εχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με IPF έχουν υψηλή επί-
πτωση γαστρο-οισοφαγικής παλλινδρόμησης (ΓΟΠ) 85, 86. 
Τα επεισόδια ΓΟΠ ήταν συχνότερα κατά τη νύκτα. Η πλει-
οψηφία των ασθενών με IPF και ΓΟΠ δεν είχαν τυπικά 
συμπτώματα οπισθοστερνικού καύσους ή αναγωγών. Η 
Γαστρο-οισοφαγική παλλινδρόμηση (Gastroesophageal 
reflux) είναι γνωστό ότι σχετίζεται με μικροεισροφήσεις, 
οι οποίες δυνατόν να αποτελούν εκλυτικό παράγοντα  
της φλεγμονής των πνευμόνων. Ορισμένοι υποστηρίζουν 
ότι αυτά τα επεισόδια πνευμονικής βλάβης, λόγω εισρό-
φησης γαστρικού περιεχομένου θα μπορούσαν να είναι 
αιτιολογικοί παράγοντες της IPF 87.  

Βάσει αυτών έχει υποστηριχτεί η θεραπεία της ΓΟΠ 
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στην IPF. Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται 
κυρίως από μη ελεγχόμενες σειρές. Συνεπώς  ο ρόλος της 
θεραπείας της ΓΟΠ στην IPF παραμένει αδιευκρίνιστος. 

Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να διαπιστωθεί 
εάν επιθετική, χρόνια θεραπεία της ΓΟΠ στους ασθενείς 
αυτούς θα μπορούσε να βελτιώσει ή να αναστείλει την 
περαιτέρω πορεία της πνευμονικής νόσου. Ορισμένοι 
ερευνητές συνιστούν την παρακολούθηση του οισοφαγι-
κού pH σε ασθενείς με IPF για τη διαπίστωση παρουσίας 
ή όχι παθολογικού γαστρο-οισοφαγικού αντανακλαστι-
κού και για να είναι οδηγός επιθετικής θεραπείας επί 
ανευρέσεως αυτού του αντανακλαστικού 85.

Παράγοντες Κινδύνου για Εξέλιξη της Νόσου και Επιβί-
ωση στην IPF

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με IPF 
μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες χαμηλού και 
υψηλού κινδύνου για εξελισσόμενη πνευμονική νόσο με 
βάση πολλούς παράγοντες (Πίνακας 6).  

Οι περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου είναι άνδρες 
και εκείνοι με υπερέκκριση βλέννης, μέτρια έως σοβαρή 
δύσπνοια στην κόπωση, με ιστορικό καπνίσματος (όσο 
μεγαλύτερος ο αριθμός ετών καπνίσματος, τόσο χειρό-
τερη η πρόγνωση), μέτρια έως σοβαρή απώλεια στην 
πνευμονική λειτουργία κατά τη διάγνωση (όπως εκτιμά-
ται με την DLCO και την ανταλλαγή των αερίων κατά την 
άσκηση ), ουδετεροφιλία ή ηωσινοφιλία στη κυτταρική 
ανάλυση στο υγρό του BAL κατά τη διάγνωση, μειωμένη 
SP-A content and SP-A:PL ratio και μεικτού τύπου (θολής 
υάλου και δικτυωτού τύπου) σκιάσεις ή προεξάρχουσες 
αλλαγές δικτυωτού ή honeycomb στη HRCT. Η επιβίωση 

είναι πολύ χειρότερη με την αύξηση της ηλικίας 88 - 94.
Ευνοϊκοί δείκτες της επιβίωσης,  οι οποίοι θα μπο-

ρούσαν να ενθαρρύνουν επιθετική θεραπεία σε ασθε-
νείς με IPF, περιλαμβάνουν νεότερη ηλικία (< 50 έτη), 
βραχύτερη συμπτωματική περίοδο (< 1 έτος) πριν την 
έναρξη της θεραπείας, η ύπαρξη πρωϊμότερου σταδίου 
της νόσου (μικρότερη δύσπνοια, περισσότερο φυσιο-
λογική λειτουργία, λιγότερη παρεγχυματική νόσος στην 
ακτινογραφία θώρακα ή στην HRCT), η ύπαρξη ωφέλιμης 
αρχικής απάντησης στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
και το θήλυ φύλο 92, 95 - 99

Δυστυχώς δε φαίνεται ότι η έκταση του honeycombing 
στη HRCT είναι χρήσιμη στο να προβλέψει μία ευνοϊκότε-
ρη έκβαση στην IPF 100.

Summary
Follow up of Idiopatcic Pulmonary Fibrosis 
Chaini E. 

Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) is the most 
common idiopathic interstitial pneumonia, with mean 
survival 1.5 - 3 years. 

The  IPF evolves towards  severe respiratory 
insufficiency. During the disease course many 
complications or other secondary injuries may be 
developed. 

There is no effective treatment. 
The follow-up of IPF is important for its management. 

The follow-up includes the effectiveness of therapy and 
its side effects – the natural course of IPF – and the 
monitoring of the development of complications or other 
secondary disease entities.

The follow-up is based in the symptoms, chest imaging 
(Chest Radiography, High Resolution Computerized 
Tomography), and Lung Function Tests. The Transthoracic 
Heart Ultrasound and the Brain Natriuretic Peptide 
(BNP) can be used for the development pulmonary 
hypertension.
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Ηλικία: > 50 έτη
Φύλο:  άρρεν
Δύσπνοια:  μέτρια έως σοβαρή 
Ιστορικό καπνίσματος
Πνευμονική Λειτουργία: μέτρια έως σοβαρή 
απώλεια (ειδικά στην ανταλλαγή των αερίων στην 
κόπωση)
BAL:  ουδετεροφιλία ή ηωσινοφιλία κατά τη διάγνω-
ση
HRCT: δικτυωτού τύπου σκιάσεις ή honeycomb 
Ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή: Πτωχή 
Παθολογική Ανατομική: επικράτηση ίνωσης, 
ινοβλαστικές εστίες

Πίνακας 6. 
Παράγοντες Κινδύνου για εξέλιξη της Νόσου
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