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ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Ετερογενές σύνολο νοσημάτων του διάμεσου ιστού και των 

κυψελίδων, με συχνή κατάληξη την πλήρη καταστροφή της 

αρχιτεκτονικής δομής του πνευμονικού παρεγχύματος 



ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

• Δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη 

• Ξηρός βήχας 

• Μη μουσικοί ρόγχοι (λεπτοί τελοεισπνευστικοί-τύπου Velcro) 

• Πυρετός (COP, πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας, σαρκοείδωση) 

• Αιμόπτυση (αγγειίτιδες, κυψελιδική αιμορραγία) 

• Πληκτροδακτυλία (ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση) 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

• Περιοριστικό πρότυπο 

• Μείωση της FVC, TLC 

• FEV1/FVC: φυσιολογικό ή 
αυξημένο 

• Διαχυτική ικανότητα 
πνευμόνων είναι 
μειωμένη 

 



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
Α/α θώρακος, HRCT  

• Δικτυωτό 

• Οζώδες 

• Δικτυοζώδες 

• Εικόνα θαμβής υάλου (ground glass) 

• Εικόνα μελικυρήθρας 

• Ή συνδυασμό τους 

 

 



ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ(IPF) 



MH ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ(NSIP) 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Αναλυτικό ιστορικό 

Κλινική εικόνα 

Απεικονιστικός έλεγχος 

Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής 

Βρογχοσκόπηση, BAL 

Βιοψία πνεύμονα (VATS,ανοιχτή βιοψία) 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Επαγγελματική έκθεση σε οργανικές ή ανόργανες μικρομοριακές 
ουσίες (πνευμονοκονιώσεις, πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας) 

2. Ακτινοβολία τους τελευταίους μήνες (πνευμονίτιδα από 
ακτινοβολία) 

3. Κατοικίδια ζώα-πτηνά (πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας) 

4. Γνωστό συστηματικό νόσημα (ΣΕΛ, ΡΑ, πολυμυοσίτιδα) 

5. Οικογενειακό ιστορικό (οικογενής IPF:10-15%, σαρκοείδωση, 
νευροινωμάτωση-σχετίζεται με LAM) 

6. Λήψη φαρμάκων (νιτροφουραντοίνη, μεθοτρεξάτη) 

 



ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΜΕΣΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

www.pneumotox.com 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
7. Χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων 

• Διάστημα μηνών ή χρόνων  

(πχ. IPF) 

• Oξεία έναρξη, < 3εβδομάδες  

(πχ. φάρμακα, οξεία φάση πνευμονίτιδας 
υπερευαισθησίας, έκθεση σε χημικά) 

• Υποξεία έναρξη, 3-12 εβδομάδες (πχ COP, 
σαρκοείδωση) 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

8. Κάπνισμα 

Διάμεσες πνευμονοπάθειες σχετιζόμενες με κάπνισμα: 

 Ιστιοκυττάρωση Χ 

 Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονοπάθεια (DIP) 

 Αναπνευστική βρογχιολίτιδα 

 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ -ΣΗΜΕΙΑ 

Αναζήτηση σημείων συστηματικού νοσήματος: 

• Συμπτώματα ανώτερο αν/κο: αγγειίτιδα Wegener 

• Αρθρίτιδα: CTD, σαρκοείδωση, αγγειίτιδες 

• Δερματικό εξάνθημα: βλατίδες του Gottron (δερματομυοσίτιδα), 
σαρκοείδωση, αγγειίτιδες, CTD 

• Νευρολογική συμπτωματολογία: αδυναμία εγγύς μυών 
(πολυμυοσίτιδα), μονονευρίτιδα (Churg-strauss), χέρια μηχανικού 
(σ.αντισυνθετάσης) 

• Δυσφαγία: πολυμυοσίτιδα, σκληρόδερμα 

• Νεφρική ανεπάρκεια: αγγειίτιδες, πνευμονονεφρικό σύνδρομο 



ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ Ν.ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

Theresia A Mikolasch , Helen S  Garthwaite  et al. Update in diagnosis and management of interstitial 
lung disease. Clinical Medicine 2016 Vol 16, No 6: s71–s78  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Οι περισσότερες έχουν περιοριστικό πρότυπο (μειωμένη FVC, 

μειωμένη TLC) 

• Πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και το καπνισματικό ιστορικό 

• Συνήθως είναι μειωμένη η διάχυση 

 



ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ-BAL 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ BAL : 
 
• Μακροφάγα:85% 
• Λεμφοκύτταρα: 5-

10% 
• Ουδετερόφιλα:≤2% 
• Ηωσινόφιλα: ≤1% 
• CD4:CD8=1.5 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ BAL : 
 
• Κυψελιδική αιμορραγία 
• Κυψελιδική πρωτείνωση 
• Ιστιοκυττάρωση Χ 



BAL 
Παθολογικοί κυτταρικοί πληθυσμοί 

• Ουδετεροφιλία >50%: πνευμονία, ARDS, AIP 

• Hωσινοφιλία >25%: οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία, νιτροφουραντοίνη 

• Λεμφοκυττάρωση >25%: πνευμ. περευαισθησίας, σαρκοείδωση, 

φαρμακευτική τοξικότητα 

• Μικτή φλεγμονή(υπεροχή λεμφοκυττάρων): πνευμ. υπερευαισθησίας, 

οργανούμενη πνευμονία 

• Σιδηροφάγα μακροφάγα>20%: κυψελιδικής αιμορραγίας 

• CD4:CD8>2: σαρκοείδωση 

• Κακοήθη κύτταρα 

 



ΒΙΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 

 Διαβρογχική βιοψία: ΔΔ. σαρκοείδωση, TB, ηωσινοφιλική πνευμονία, 
λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση, κυψελιδική πρωτείνωση, 
Ιστιοκυττάρωση Χ 

 VATS, ανοιχτή βιοψία πνεύμονα 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
1. Απομάκρυνση από τον αιτιολογικό παράγοντα, εφόσον είναι 

γνωστός 

2. Μείωση της φλεγμονής: 

Κορτικοστεροειδή από το στόμα (1mg/kg ΣΒ) 

Κυκλοφωσφαμίδη 

Αζαθειοπρίνη 

3.   Τελικό στάδιο 

Οξυγονοθεραπεία 

Υποστηρικτική αγωγή 

Μεταμόσχευση 

 

 

 



ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ IPF 
 



ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ IPF 

• Eίναι η πιο συχνή από τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονοπάθειες 

• Επίπτωση νόσου: 6000 περιστατικά/έτος στο HΒ 

• Πιο συχνή σε άνδρες >60 ετών 

• Χειρότερη επιβίωση από τις άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες 

• Μέση επιβίωση είναι τα 3 έτη, με 5300 θανάτους ανά έτος στο ΗΒ 

• Χειρότερη πρόγνωση από πολλούς καρκίνους 



ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 

• Επαναλαμβανόμενη 
κυψελιδική βλάβη που οδηγεί 
σε ανώμαλο πολλαπλασιασμό 
των ινοβλαστών με 
αποτέλεσμα αύξηση του 
εξωκυττάριου ιστού(matrix) 
και απώλεια της φυσιολογικής 
αρχιτεκτονικής 

• Η φλεγμονή παίζει λιγότερο 
σημαντικο ρόλο 

 Theresia A Mikolasch , Helen S  Garthwaite  et al. Update in 

diagnosis and management of interstitial lung disease. Clinical 
Medicine 2016 Vol 16, No 6: s71–s78  



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ IPF 



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ IPF 

Kim DS et al. Proc Am Thorac Soc 2006;3:285292. 



ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ηλικία>60 ετών 

• Βήχας ξηρός 

• Δύσπνοια κοπώσεως επιδεινούμενη 

• Μη μουσικούς ρόγχους (λεπτοί 
τελοεισπνευστικοί, Velcro)  

• Πληκτροδακτυλία (25-50%) 

• Περιοριστικό σύνδρομο, μειωμένη 
διάχυση 

• Υποξαιμία 



Πρότυπο UIP στην HRCT θώρακος είναι το βασικό 
στοιχείο για την διάγνωση της IPF 
 

 Theresia A Mikolasch , Helen S  Garthwaite  et al. Update in diagnosis and management of interstitial lung disease. Clinical 
Medicine 2016 Vol 16, No 6: s71–s78  

Διαγνωστικά κριτήρια στην HRCT: 
1. Κατανομή υπουπεζωκοτικά και στις 

βάσεις (κόκκινο βέλος) 
2. Αδρές δικτυωτές αλλοιώσεις (μπλε 

βέλος) 
3. Μελικυρήθρα με ή χωρίς 

βρογχεκτασίες εξ΄έλξεως (κίτρινο 
βέλος) 

4. Απουσία ευρημάτων ασύμβατων με 
UIP 



ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ 

• Διάχυτες περιοχές με ίνωση, οι 

οποίες εναλλάσσονται με 

περιοχές φυσιολογικού 

πνευμονικού παρεγχύματος 

(χρονική ετερογένεια) 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• Yποψία για IPF 

(συμπτώματα, παθολογική χ-ray, 
λειτουργικός έλεγχος etc.) 

Γνωστή αιτία διάμεσης πνευμονοπάθειας? 

(γνωστό κολλαγονικό, φάρμακα, έκθεση 

Χειρουργική βιοψία 
πνεύμονα,cryobiopsy 

HRCT 

IPF 

UIP 
Πιθανή UIP 

Ασύμβατη UIP 

MDD 

NOT UIP 

IPF/NOT IPF/Possible 
IPF/Probable IPF 

NOT IPF 

UIP, Πιθανή UIP,Mη 
ταξινομούμενη 

ίνωση 

NAI 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Αντι-ινωτικά φάρμακα: επιβραδύνουν την πρόοδο της νόσου, 
μειώνουν τις παροξύνσεις  

Pirfenidone: αναστολέας του πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών,  

3 χάπια x3 

Κύρια παρενέργεια: φωτοευαισθησία 

 

Nintedanib: αναστολέας των τυροσινικών κινασών, 150mgx2 

Κύρια παρενέργεια: διάρροιες 

 

Διακοπή φαρμάκων: Αν πτώση FVC >10% σε 12 μήνες από την έναρξη 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής/3μηνο 

 HRCT low dose/6-12 μήνες 

U/s καρδιάς/έτος 

Ανοσολογικός έλεγχος/έτος σε περιπτώσεις IPAF 

Έλεγχος ηπατικών ενζύμων, γενική αίματος/μήνα σε αντιινωτική 
θεραπεία 

 

 
     Tzouvelekis A et al. Pulm Pharm Ther 2017 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 
• Χρόνια, πολυσυστηματική, 

φλεγμονώδη νόσος, αγνώστου 
αιτιολογίας 

• Πιο συχνή μεταξύ 20-40 ετών 

• Επιπολασμός 1-40/100.000 
πληθυσμό 

• Συχνά εμφανίζεται με πυλαία 
αμφοτερόπλευρη 
λεμφαδενοπάθεια, πνευμονικά 
διηθήματα, οφθαλμικές και 
δερματικές βλάβες 

• Όχι προσβολή επινεφριδίων 

 

 

 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 
• Ανοσολογική απάντηση σε εμμένον αντιγονικό 

ερέθισμα (έχουν ενοχοποιηθεί βακτηρίδια, 
μυκοβακτηρίδια, ιοί, οργανικά και ανόργανα 
ερεθίσματα) 

• Γενετική προδιάθεση 

• Διήθηση ιστών και οργάνων από λεμφοκύτταρα 
και μακροφάγα που σχηματίζουν μη 
τυροειδοποιημένα κοκκιώματα  

• Κοκκιώματα: επιθηλιοειδή κύτταρα κ 
γιγαντοκύτταρα, λεμφοκύτταρα CD 4 στο κέντρο, 
CD8 στην περιφέρεια. Αντικατάσταση από ινώδη 
ιστό 

 

 

 

Michael C. Iannuzzi, M.D., Benjamin A. Rybicki et al. Sarcoidosis. N engl j med 357;21 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

• 30-50% είναι ασυμπτωματική 

• Μη ειδική συστηματική συμπτωματολογία: πυρετός, καταβολή, 
απώλεια βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες, βήχας, δύσπνοια προσπαθείας 

• Συμπτώματα οφειλόμενα σε προσβολή συγκεκριμένων 
οργάνων(πνεύμονας-βήχας, δύσπνοια προσπαθείας) 

 

 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

Οξεία-υποξεία  

• σ. Lofgren: αμφοτερόπλευρη πυλαία και μεσοθωρακική LN, 
οζώδες ερύθημα, περιαρθρίτιδα ποδοκνημικής, πυρετός. 

• σ. Heerfordt: πυρετός, διόγκωση παρωτίδων, πάρεση 
προσωπικού, πρόσθια ραγοειδίτιδα 

Χρόνια υποθάλπουσα 

Συμπτώματα συνήθως από τον πνεύμονα 

 



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ 



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Στάδιο ΙII Στάδιο ΙV 



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

• Η αξονική θώρακος δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας στην αρχική 
εκτίμηση 

 

• Ενδείξεις αξονικής τομογραφίας θώρακος: 

I. Άτυπα κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα 

II. Ανίχνευση επιπλοκών της νόσου(βρογχεκτασίες, ίνωση, 
ασπεργίλλωμα) 

  

 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

Ευρήματα στην HRCT: 

• Πάχυνση μεσολοβιδίων διαφραγμάτων, οζίδια με 
περιλεμφαγγειακή κατανομή(εικόνα δίκην κομβολογίου), 
εικόνα πύκνωσης, λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, 
ίνωση  



ΛΟΙΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 



ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

• Οφθαλμοί (25-80%): πρόσθια ραγοειδίτιδα, επισκληρίτιδα, γλαύκωμα, 
μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση 

• Δέρμα(25%): κηλίδες, βλατίδες, οζώδες ερύθημα, lupus pernio 

• ΚΝΣ (10%): πάρεση προσωπικού, κεφαλαλγία, επιληψία, άσηπτη μηνιγγίτιδα 
βάσης 

• Καρδιά (5%): στους Ιάπωνες είναι η πρώτη αιτία θανάτου της νόσου, 
καρδιακά κοκκιώματα που προκαλούν αρρυθμίες, ΚΚΑ, αιφνίδιο θάνατο  

• Ουροποιητικό (10-30%): υπερασβεστιουρία, νεφρική ανεπάρκεια 

 



ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ 

Αρχικός έλεγχος ρουτίνας 

Ιστορικό, φυσική εξέταση 

Α/α θώρακος (F+P) 

Λειτουργικός έλεγχος αν/κού: σπιρομέτρηση, στατικοί όγκοι, διάχυση 

Γενική αίματος, βιοχημικές: Ca, ηπατικά, κρεατινίνη, SACE 

Ca ούρων 24ώρου 

ΗΚΓ, Holter ρυθμού 24ώρου 

Οφθαλμολογική εξέταση(με σχισμοειδή λυχνία) 

Mantoux 

 

 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

1. Συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα 

2. Ιστολογική τεκμηρίωση μη τυροειδοποιημένου 
κοκκιώματος 

3. Αποκλεισμός άλλης κοκκιωματώδους νόσου 
(λοιμώξεις, αγγειίτιδες, λεμφώματα, 
επαγγελματική έκθεση) 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Βρογχοσκόπηση 

• BAL: CD4/CD8>3,5 

• Ενδοβρογχικές βιοψίες: κοκκιώματα ανευρίσκονται στο 30% των 
περιπτώσεων με φυσιολογικό βλεννογόνο  

• Διαβρογχική βιοψία: TBNA, 85% (+) 

 

Bιοψία άλλου οργάνου (αν δεν υπάρχει συμμετοχή πνεύμονα, το PET 
χρησιμεύει στον εντοπισμό θέσης για βιοψία) 



ΠΡΟΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• 2/3 των περιπτώσεων έχουν αυτόματη ύφεση 

• Δεν χρήζει θεραπεία το σ. Loefgren 

Θεραπεία σε προσβολή:  

• ήπατος, σπληνός 

• Καρδιάς 

• ΚΝΣ 

• Νεφρών 

• Οφθαλμών 

• Αν/κό: κλινική, λειτουργική και ακτινολογική επιδείνωση 

 

 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Κορτικοστεροειδή: 20-40mg πρεδνιζόνης για ένα μήνα και 
επανεκτίμηση 

• Εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, προχωράμε σε σταδιακή μείωση της 
δόσης (tapering), έως μιας δόσης συντήρησης 10-15mg/die 

• Συνήθως η θεραπεία διαρκεί 6-12 μήνες για σταθεροποίηση της 
νόσου 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Michael C. Iannuzzi, M.D., Benjamin A. Rybicki et al. Sarcoidosis. N engl j med 357;21 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Michael C. Iannuzzi, M.D., Benjamin A. Rybicki et al. Sarcoidosis. N engl j med 357;21 



ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

• Στο στάδιο Ι, σταθερή νόσος: κάθε 6 μήνες 

• Στα άλλα στάδια: κάθε 3-6 μήνες 

Περιλαμβάνει: 

 Α/α θώρακος 

 Γενική αίματος 

 Βιοχημικός έλεγχος με Ca ούρων 24ώρου 

ΗΚΓ 

Οφθαλμολογική εξέταση 

 Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής με διάχυση 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

• Γνωστή και ως εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα 

• Αποτελεί το 4-15% όλων των διάμεσων πνευμονοπαθειών 

• Οφείλεται σε παρατεταμένη εισπνοή και ευαισθητοποίηση 
αντιγόνων(<5μm) από τον περιβάλλοντα χώρο και υπερβολική 
ανοσολογική απάντηση 

• Διάχυτη φλεγμονή των μικρών αεραγωγών και του πνευμονικού 
παρεγχύματος 

• Η κλινική εικόνα και η πορεία της εξαρτάται από την ποσότητα και 
διάρκεια της έκθεσης, το είδος του αντιγόνου και την ανοσολογική 
απάντηση του ασθενούς 



ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

• Οξεία μορφή: αντίδραση 
υπερευαισθησίας ΙΙΙ (σχηματισμό 
ανοσοσυμπλεγμάτων) 

• Υποξεία-χρόνια μορφή: Τ-
λεμφοκύτταρα 

• Διήθηση διάμεσου ιστού κ κυψελίδων 
κυρίως από λεμφοκύτταρα 
(+πλασματοκύτταρα, ιστιοκύτταρα, 
πολυμορφοπ.,ηωσινόφ.) 

• Σχηματισμός μη τυροειδοποιημένου 
κοκκιώματος 

 
 

Moise ´s Selman et al. Hypersensitivity Pneumonitis: Perspectives in Diagnosis and 
Management. Am J Respir Crit Care Med Vol 186, Iss. 4, pp 314–324, Aug 15, 2012 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Οξεία/υποξεία φάση: 4-8 ώρες μετά την έκθεση στο αντιγόνο, 
σύνδρομο γριππώδους συνδρομής, κακουχία, κεφαλαλγία, μυαλγίες 

• Τα συμπτώματα βαθμιαία υποχωρούν μέχρι να σε 24/48 ώρες, 
επανεμφάνιση όταν υπάρχει ξανά έκθεση 

• Λειτουργικός έλεγχος: περιοριστικό πρότυπο, μειωμένη διάχυση 

Χρόνια φάση: δύσπνοια κοπώσεως βαθμιαία επιδεινούμενη, βήχας, 
ανορεξία, απώλεια βάρους 

• Μη αναστρέψιμη πνευμονική βλάβη: πνευμονική ίνωση, 
πληκτροδακτυλία, πνευμονική καρδία 

 

 



 
 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
Οξεία μορφή  

 
   

• Εικόνα θαμβής υάλου(ground 
glass-κίτρινα βέλη) 

• Κεντρολοβιδιακά οζίδια(μαύρα 
βέλη) 

• Εικόνα μωσαικού (λόγω 
παγίδευσης αέρα-κόκκινα βέλη) 

Martina Vasacova et al. Am J Respir Crit Care Med Vol 196, Iss 6, pp 680–689, Sep 15, 2017 



 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Χρόνια μορφή  
 

• Δικτυωτές αλλοιώσεις 
• Βρογχεκτασίες εξ’έλξεως 
• Κεντρολοβιδιακά οζίδια(μαύρα βέλη) 
• Εικόνα μελικυρήθρας(μαύρο βέλος) Am J Respir Crit Care Med Vol 186, Iss. 4, pp 314–324, Aug 15, 2012  



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα 

Γνωστή έκθεση σε αντιγόνο  

Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG 

BAL: λεμφοκυττάρωση (>40%) 

Aν δεν υπάρχει συμβατό ιστορικό 
έκθεσης ή κλινική ή ακτινολογική εικόνα: 
βιοψία πνεύμονα 

 Θεραπεία: 0.5 mg/kg/d πρεδνιζόνης, 4-
6 εβδομάδες με προοδευτική μείωση 
μέχρι μια δόση συντήρησης 10 mg/d 

Am J Respir Crit Care Med Vol 186, Iss. 4, pp 314–324, Aug 15, 2012  



ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ή  
ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ 

 



ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ή ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ 

• Σπάνια νόσος, αγνώστου αιτιολογίας 

• Νεαρούς καπνιστές 20-40 ετών 

• Το κάπνισμα είναι ο ισχυρότερος αιτιολογικός παράγοντας 

• Σε ενήλικες συνήθως προσβολή ενός οργάνου (πνεύμονας, οστά, 
δέρμα, υπόφυση, λεμφαδένες) 

•  Διήθηση ενός ή περισσότερων οργάνων από κύτταρα Langerhans 
και την δημιουργία κοκκιώματος 

 



ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ή ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ 

• Κατά 90% σε καπνιστές(>20py) 

• Ασυμπτωματικοί σε 25% των περιπτώσεων (ανίχνευση σε τυχαίο 
έλεγχο ρουτίνας) 

• Bήχας ξηρός 

• Δύσπνοια 

• Πνευμοθώρακας σε 10%-20% των περιπτώσεων 

Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής 

• Μεικτό περιοριστικό-αποφρακτικό πρότυπο 

• Μειωμένη διάχυση 



ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ή ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ 
Απεικονιστικός έλεγχος 

• Μικροί όζοι με κεντρολοβιώδη κατανομή, με ασαφή όρια, όζοι με 
κοιλοποίηση (διαφορετικού μεγέθους) 

• Λεπτοτοιχωματικές ή παχυτοιχωματικές κύστεις 

• Μέσα και άνω πνευμονικά πεδία 

 

 



ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS ή ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ 

• ΒAL: >5% κύτταρα CD1a (+) 

• Βιοψία πνεύμονα: παρουσία κοκκιώματος και χρώση για S100 ή 

CD1a 

 

• ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Διακοπή καπνίσματος 

 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• Σπάνια νόσος 

• Επιπολασμός: 0,1 ανά 100.000 άτομα 

• Πιο συχνή σε άντρες καπνιστές, 4η δεκαετία 

• Διαταραχή στην κάθαρση του επιφανειοδραστικού παράγοντα που 
οδηγεί σε συσσώρευσή του στις κυψελίδες  

• Διαταραχή της ανταλλαγής αερίων και οδηγεί σε αναπνευστική 
ανεπάρκεια 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• Ο επιφανειοδραστικός παράγοντας παράγεται από τα κυψελιδικά 
επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ και απομακρύνεται από τα κυψελιδικά 
μακροφάγα 

• Η κάθαρσή του ελέγχεται από τον αυξητικό παράγοντα 
κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων GM-CSF (τα ενεργοποιεί μέσω 
υποδοχέων στην επιφάνειά τους) 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

Πνευμονική κυψελιδική πρωτείνωση:  

i) Συγγενής (μεταλλάξεις γονιδίων για τις πρωτείνες B ή C του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα ή για τις αλυσίδες α κ β του 
υποδοχέα του GM-CSF) 

ii) Δευτεροπαθής (αιματολογικές παθήσεις - μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο, ανοσοανεπάρκειες, εισπνοή σωματιδίων - πυρίτιο, 
αλουμίνιο, διοξείδιο του τιτανίου, τσιμέντο) 

iii) Αυτοάνοση, anti-GM-CSF αυτοαντισώματα (90%, πρώην ιδιοπαθής ή 
πρωτοπαθής) 

 

 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• Δύσπνοια προσπαθείας προοδευτικά επιδεινούμενης 

• Βήχας μη παραγωγικός 

• Συχνές οι ευκαιριακές λοιμώξεις: Aspergillus species, Nocardia sp, 
Mycobacterium sp, Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus neoformans 

• Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής: περιοριστικό πρότυπο, μειωμένη 
διάχυση (πρώτη παθολογική ένδειξη) 

• Αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά (A-a d) 

• Υποξαιμία 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• Α/α θώρακος: αμφοτερόπλευρα 

συρρέοντα κυψελιδικά διηθήματα 

περιπυλαία και στις βάσεις 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• HRCT: εικόνα ΄πλακόστρωτου΄(crazy paving), περιοχές θαμβής 
υάλου, πάχυνση των μεσολοβιδίων διαφραγμάτων 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

Παθολογοανατομικά 

•  πλήρωση των κυψελιδικών αεροχώρων και τελικών βρογχιολίων με 
ελεύθερο και φαγοκυτταρωμένο επιφανειοδραστικό παράγοντα 

• Απουσία συνοδού φλεγμονώδους διηθήματος 

• Διατήρηση της πνευμονικής αρχιτεκτονικής 

 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

Διάγνωση 

1) Τυπική εικόνα σε HRCT 

2) Χαρακτηριστικό BAL(γαλακτώδη υφή, 
μεγάλα αφρώδη κυψελιδικά μακροφάγα 
που περιέχουν άφθονο PAS + υλικό) 

3) Παρουσία αυτοαντισωμάτων Gmab 

Μη τυπικά ευρήματα: 

Βιοψία πνεύμονα(διαβρογχική, 
θωρακοσκοπική ή ανοιχτή) 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 

• Γενικά καλή πρόγνωση (η αυτοάνοση PAP) 

• Αυτόματη ίαση (25%) 

• Αιτίες θανάτου:75% αναπνευστική ανεπάρκεια, 25% λοιμώξεις  

 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΣΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Καθολική πλύση του πνεύμονα  

(μια ή πολλαπλές, 80% παροδική βελτίωση) 

2.    Χορήγηση GM-CSF:  

υποδορίως 5-20μgr/kg/die 

aerosol 250-500μgr x2, καλύτερα αποτελέσματα 

3.    Πλασμαφαίρεση 

4.    Rituximab, 1000mg iv έγχυση, 1η κ 15η μέρα, 
καλά ανεκτό 

5.    Μεταμόσχευση( επανεμφάνιση της νόσου) 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

• Μια ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από διάχυτη 

κυψελιδική αιμορραγία και νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα 

ταχέως εξελισσόμενη 

• Αγγειίτιδα των μικρού μεγέθους αγγείων, νεκρωτική πνευμονική 

τριχοειδίτιδα και εστιακή υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα 

• Κεραυνοβόλο πορεία 

• Σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 

 



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

1. Σχηματισμός αντισωμάτων κατά 
της βασικής μεμβράνης 
(antiGBM) 

2.  Σχηματισμός αντισωμάτων κατά 
του κυτταροπλάσματος των 
ουδετεροφίλων (ANCA) 

3.  Σχηματισμός 
ανοσοσυμπλεγμάτων 

4. Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

• Πυρετός, βήχας, δύσπνοια 

• Αιμόπτυση(σε 1/3 των περιπτώσεων μπορεί να απουσιάζει) 

• Υποξαιμία 

• Πτώση του Ηt 

• Ενεργό ίζημα ούρων, πρωτεινουρία, αιματουρία, νεφρική ανεπάρκεια 

• Αυξημένη διάχυση 

• Απεικονιστικός έλεγχος: Διάχυτα κυψελιδικά διηθήματα (ΔΔ. με ΟΠΟ, 
λοίμωξη) 

• Βρογχοσκόπηση: επιβεβαίωση της κυψελιδικής αιμορραγίας και 
αποκλεισμός λοιμώξεων 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ 

Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα: 

• Σημαντική αιτία πνευμονονεφρικού συνδρόμου 

• P-ANCA/MPO 

• Νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα, πνευμονική τριχοειδίτιδα, 
αρθραλγίες και δερματικές βλάβες 

• Το 25% των ασθενών με κυψελιδική αιμορραγία πεθαίνουν στη 
διάρκεια του πρώτου επεισοδίου 



ΣΥΝΔΡΟΜΟ GOODPASTURE 

• Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία, ταχέως εξελισσόμενη 
σπειραματονεφρίτιδα  

• anti-GBM αντισώματα κατά της βασικής μεμβράνης 

• Σπάνιο(1/1000.000 γενικού πληθυσμού/ έτος) 

• HLA-DR15 

• Η διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία πιο συχνή σε καπνιστές 



ΠΝΕΥΜΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 

• Πιο συχνά η διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία επιπλέκει ασθενείς με 
ΣΕΛ (2%) 

• Συχνά συνυπάρχει με σπειραματονεφρίτιδα 

• Ανιχνεύεται εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων στην βασική μεμβράνη 
του πνεύμονα και στο νεφρό(μικροαγγειοπάθεια) 

• Η διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία μπορεί να είναι η πρώτη 
εκδήλωση της νόσου 

• Υψηλή θνητότητα(70-90%) 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Κορτικοστεροειδή, πρεδνιζολόνη p.os (1mg/kg/ ημέρα) ή 
μεθυλπρενιζολόνη ενδοφλεβίως κατά ώσεις (250-1000mg/ημέρα για 
3-5 ημέρες, σαν δόση εφόδου)  

 

• Kυκλοφωσφαμίδη (2mg/kg/ημέρα για 6-12 μήνες)  

 

• Πλασμαφαίρεση (σ. Goodpasture, θρομβοπενική πορφύρα) 


