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• Съставляват  ок. 15% от б.др. болести в клиничната практика.  

• Включват  над 200 болестни единици , много от които редки и  с 
неизвестна етиология. 

• Въпреки напредъка в познанието за тях,  те остават непознати в общата 
лекарска и пулмологична практика. 

• Напоследък има значителна промяна в подхода  към тези болести – 
има сериозен напредък в дефинирането на  идиопатичните  форми на 
ИББ – т.нар. Идиопатични интерстициални пневмонии/ ИИП/ 



      Кратък исторически преглед: 

•  1892 – Osler – „цироза на б.дроб“ –  

    „фибриноидни промени, които може би започват своето начало в 

тъканите около бронхите и кр.съдове, интерлобуларните септи, 
алвеоларната страна на плеврата“. 

     „толкова различни са различните форми и толкова разнообразни 
заболяванията при които настъпват тези промени, че правилната 
класификация e изключително трудна“ 

• 1940- Hamman   и  Rich описват 4 случая на остра дифузна 
интерстициална фиброза  „ б.др. беше място на повсеместна 
съединителнотъканна хиперплазия в интерстициалните структури. 
Алвеоларните стени бяха изключително задебелени и в ранните стадии 
на процеса натъпкани с фибробласти.“ 

• В следващите десетилетия  се определя етиологията на много от ИББ – 
най-вече свързаните с колагенози, с лекарства, с наследствени болести 
и с вредности в ок.среда и професията. Въпреки това, остава голяма 
група от интерстициални пневмонии без етиологичен фактор – 
идиопатични. 



• Навлизат различни термини характеризиращи иИББ – хронична 
идиопатична интерстициална фиброза...дифузен фиброзиращ 
алвеолит...Синдром на  Hamman –Rich...идиопатична белодробна 
фиброза...диф. алвеоларна белодробна фиброза...идиопатична 
интерстициална пневмония  

 

• През 1964г Scadding  въвежда „дифузен фиброзиращ алвеолит“ и го 

дефинира като „ разпространена фиброза в б.дробове  след 
терминалните бронхиоли, която засяга газообмена“. Той го разделя на 
подгрупи с позната етиология/ инфекции, вредности/,    със сходна 
хистопатология/ саркоидоза, туберозна склероза/   и    идиопатични. 

 

• 60-те  Liebow  и Carrington разделят хроничните ИИП  въз основа на 
хистопатологията на  5 групи: 

1.   Обикновена интерстициална пневмония /UIP/ с остра форма – с-ом на  

Hamman –Rich 

2.    Облитериращ бронхиолит интерстициална пневмония/BIP/ 

3.    Десквамативна интерстициална пневмония/DIP/ 

4.    Лимфоидна интерстициална пневмония/ LIP/ 

5.    Гигантоклетъчна интерстициална  пнавмония/GIP/ 



   1998  Katzenstein  и Myers   

   Четири групи  ИИП: 

• UIP  

• DIP  и  RB-ILD 

• AIP  / синдром на Hamman-Rich/  

• По-новата NSIP 

   Премахват GIP/гигантоклетъчна/, LIP и  BIP/ бронхиолитна/, тъй като 
става ясно че  първата е свързана с експозиция на тежки метали,  втората 
е лимфопролиферативно заболяване, а третата е по-скоро интралуменен 
процес , отколкото интерстициален - сега определен като организирана 
пневмония/ ОР, преди ВООР/ и  дифузна алвеоларна увреда/ DAD/.  

   Те установяват няколко ключови хистологични черти, които позволяват  
определянето на отделните типове  интерстициални пневмонии:  

• Хронологичните разлики в степента на възпалението и фиброзата 

• Степента на възпаление и фибробластна пролиферация 

• Струпването на интраалвеоларните макрофаги 

• Наличието на  хиалинни мемрани и промени тип „пчелна пита“ 



• American Thoracic Society/European 
Respiratory Society International 
Multidisciplinary Consensus Classification 
of the Idiopathic Interstitial Pneumonias 
THIS JOINT STATEMENT OF THE AMERICAN 
THORACIC SOCIETY (ATS), AND THE 
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) 
WAS ADOPTED BY THE ATS BOARD OF 
DIRECTORS , JUNE 2001 AND BY THE ERS 
EXECUTIVE COMMITTEE , JUNE 2001  



ATS/ERS international multidisciplinary consensus 2001 
• ИИП  - достатъчно различни за да обособят нозологични единици 
• Те са редки и малко лекари ги познават 
• NSIP е несигурна територия и изисква по-нататъшно определяне – 

условна ноз. единица 
• По време на диагностичния процес на ИИП, диагнозата може да 

бъде променяна в зависимост от новополучените данни от 
анамнеза, лаваж, биопсия. Окончателната диагноза се поставя 
след консенсус от пулмолог, рентгенолог и патоанатом след като 
огледат всички данни. 

• Хистологичните образи лежат в основата на разграничаване на 
различните ИИП 

• При пациенти с ИБФ с нетипичен ход и ро-картина се препоръчва 
хирургична биопсия/ ВАТС/ от няколко  места 

• Главната роля на КТ с висока резолюция е да отграничи 
характерните UIP/ИБФ от нехарактерните, насочващи към други 
ИИП 

• ТББ  не са от полза в диагнозата на повечето ИИП с изкл.на 
AIP/DAD и понякога OP/COP. Основната и роля  е да изключи 
саркоидоза и инфекции. 

• Да не се започва лечение, докато не се постави твърда диагноза 
чрез интегриран подход 



An Official American Thoracic 
Society/European Respiratory Society 
Statement: Update of the International 
Multidisciplinary Classification of the 

Idiopathic Interstitial Pneumonias 

 
William D. Travis, Ulrich Costabel, David M. Hansell, Talmadge E. King, Jr., 
David A. Lynch, Andrew G. Nicholson,  Christopher J. Ryerson, Jay H. Ryu, 
Moise´s Selman, Athol U. Wells, Jurgen Behr, Demosthenes Bouros, Kevin K. 
Brown, Thomas V. Colby, Harold R. Collard, Carlos Robalo Cordeiro, Vincent 
Cottin, Bruno Crestani, Marjolein Drent, Rosalind F. Dudden, Jim Egan, Kevin 
Flaherty, Cory Hogaboam, Yoshikazu Inoue, Takeshi Johkoh, Dong Soon Kim, 
Masanori Kitaichi, James Loyd, Fernando J. Martinez, Jeffrey Myers, Shandra 
Protzko, Ganesh Raghu, Luca Richeldi, Nicola Sverzellati, Jeffrey Swigris, and 
Dominique Valeyre;  

on behalf of the ATS/ERS Committee on Idiopathic Interstitial Pneumonias 

 
THIS OFFICIAL STATEMENT OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY (ATS) AND 
THE EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) WAS 

• APPROVED BY THE ATS BOARD OF DIRECTORS, JUNE 2013, AND BY THE ERS 
STEERING COMMITTEE, MARCH 2013 



Ревизия на класификацията на ИИП от 2002г. 
•  Терминът „криптогенен фиброзиращ алвеолит“ е премахнат – остава – 

идиопатична белодробна фиброза. 
 

• Идиопатичната неспецифична интерстициална пневмония /NSIP/ е приета 
като отделна клинична единица. Големите ИИП са разграничени от редките и 
некласифицируемите.  

  
• Главните ИИП са групирани в хронично  фиброзиращи(IPF и fNSIP), свързани с 

тютюнопушенето[RB-ILD]  и  [DIP];  остра/подостра  ИИП: криптогенна 
организираща са пневмония /СОР/ и остра интерстициална пневмония[AIP] 
 

• Приети са редките хистологични находки на острата фибринозна и 
организиращата се пневмония(AFOP)  и интерстициалните пневмонии  с 
бронхиолоцентрично разпространение. 
 

•  Предложена е класификация за вида на ИИБ според начина на протичане 
 

• Разгледани  са молекулярни и генетични черти.  





Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

 известна етиология  
колеганози, лекарства 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Пл.паренхимна 
фиброеластоза 

Некласифици
-руеми ИИП 

Грануломатозни 
Саркоидоза,ХП 

Други  
ЛАМ,НХ 



Съединително-тъканни заболявания 

• Системна склероза 

• Ревматоиден артрит 

• Дерматомиозит-полимиозит 

• Смесена съединително-тъканна болест 

• Синдром на Sjögren  

• Системен лупус  

• Синдром на Goodpasture  

• Анкилозиращ спондилит(рядко) 

• Синдром на Behçet (много рядко) 

 

• Недиференцирани съединително-тъканни болести 



Лекарства причиняващи ИББ 
• Amphotericin B 
•  bleomycin 
•  busulfan 
• carbamazepine 
•  chlorambucil 
•  cocaine,cyclophosphamide 
•  diphenylhydantoin, flecainide 
•  heroin, melphalan,  methadone 
•  methotrexate 
• methylphenidate 
•  methysergide, mineral oil (via chronic microaspiration), 

nitrofurantoin 
•  nitrosoureas,procarbazine 
•  silicone (sc injection), tocainide 
•  vinca alkaloids (with mitomycin 

 

Pneumotox.com 



Професионални вредности 
Неорганични :  
• Алуминоза,   баритоза,   берилиоза 

•  азбестоза 

•  пневмокониоза на въглекопачите 

•  експозиция на твърди метали -                                                
(кадмий, кобалт, титанов окис,волфрам, ванадий) 

• Радиационна фиброза 

• Силикоза 

•  сидероза /желязо, железен окис - електроженисти и миньори 
в железни рудници/ 

•  станоза /калаен оксид - ел.техници/ 

•  талкоза/магнезиев силикат/ 

• Химикали -   Isocyanates, trimellitic  anhydride  - бои , гуми, 
пластмаси;  Меден сулфат - работещи във винопроизводството;  
Phthalic anhydride  - епоксидни смоли. Na diazobenzene sulfate  - 
реактиви в хроматографията,  пестициди 

 



Причинители на ХП 

• Амеби – заразена вода Acanthamoeba castellani,   Acanthamoeba polyphaga , 
Naegleria gruberi  

• Животински протеини  -  птици – фецес, урина, пера; плъхове , гризачи дом. 
любимци 

• Бактерии – Thermophilic Bacteria - Saccharopolyspora rectivirgula  - влажно сено – 
фермерски бял дроб 

• Thermoactinomyces vulgaris  - влажна зах.тръстика   -  Багасоза 

• Thermoactinomyces sacchari  - компост от гъби – работещи с  гъби; 
Thermoactinomyces candidus  - топли водни резервоалри  -  

• Nonthermophilic Bacteria -  Bacillus subtilis, Bacillus cereus  води с детергент  за 
охлаждане с микродъжд  

• Гъби -  Aspergillus spp -  влажно сено  ;  Aspergillus clavatus   - работещи с 
овесен малц Alternaria spp. – работещи с дървесина;    Aureobasidium pullulans  - 
овлажнители;  Cladosporium sp.  -  овлажнители с топла вода;  Merulius 
lacrymans  -  работа с изгнила дървесина  ;  Penicillium casei, P. roqueforti  - 
работещи със сирене  ;Penicillium frequentans работещи с корк  Субероза.   

• Trichosporon cutaneum  -  влажен  материал да рогозки  



Инфекции 

• Аспергилоза 

• Хистоплазмоза 

• Паразитни инфекции 

• Микобактериални инфекции 

• Вирусни инфекции  

        

 



Васкулити 

• Еозинофилна грануломатоза с полиангиит 
/синдром на Churg-Strauss / 

 

• Гигантоклетъчен артериит /рядко/ 

 

• грануломатоза с полиангиит /грануломатоза на  
Wegener / 

 

• Микроскопски полиангиит 

 

• Полиартериитис нодоза/ рядко/ 

 

• Артериит на Takayasu  

 



ИББ при други заболявания  
• Амилоидоза 
• Хронична аспирация 
• Еозинофилна пневмония 
• Болест на Gaucher / рядко/ 
• Липоидна пневмония 
• Лимфангиолейомиоматоза 
• Белодробна микролитиаза 
• Неврофиброматоза 
• Болест на Niemann-Pick /рядко/ 
• Белодробна алвеоларна протеиноза 
• Белодробна лангерхансовоклетъчна хистиоцитоза 

/грануломатоза/ 
• Белодробен лимфом 
• Саркоидоза 
• Tuberous sclerosis 

 



Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

 известна етиология  
колеганози, лекарства 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Пл.паренхимна 
фиброеластоза 

Некласифици
-руеми ИИП 

Грануломатозни 
Саркоидоза,ХП 

Други  
ЛАМ,НХ 



Нова класификация на идиопатичните 
интерстициални пневмонии/ IIP/ 

 Големи 
o Хронични фиброзиращи- 
• Идиопатична белодробна фиброза/IPF/ 
• Идиопатична неспецифина интерстициална пневомния/NSIP/ 

o Свързани с тютюнопушене 
• Респираторен бронхиолит свързан с интерстициална белодробна болест  /RB-

ILD /  
• Десквамативна интерстициална пневмония /DIP/ 

o Остри и подостри -  
• Криптогенна организирана пневмония /COP/ 
• Остра интерстициална пневмония /AIP/  

 

 Редки 
•  Идиопатична лимфоцитна интерстициална пневмония/ LIP/ 
• Идиопатична плевропаренхимна фиброеластоза/PPFE/ 

 

Некласифицируеми  идиопатични интерстициални пневмонии 



Хистологична и клинична класификация на ИИП 

 

 Хистологичен образ                            клинико-рентгенологична-патологоанатоминча  

х                                                            диагноза 

• UIP                                                        ИБФ 

 

• NSIP                                                      NSIP 

 

• OP                                                         COP  

               

• DAD                                                       AIP 

 

• RB                                                          RB - ILD 

 

• DIP                                                         DIP 

 

• LIP                                                          LIP 

 



патофизиология 
 ИББ  са група от хетерогенни заболявания 

 главното място на увреда е белодробния интерстициум -  
пространството м/у капилярите и алвеолите, което в нормално 
състояние съдържа минимално количество съединително тъканен 
матрикс, фибробласти и макрофаги и  позволява обменът на газове.  

 При увреждащи въздействия  /азбест, нитрофурантиен, влажно сено, 
автоимунно възпаление при колагенози/РА/ или неизвестен 
причинител/ИБФ/, белият дроб отговаря на увредата, след което се 
възстановява. 

  При продължителни въздействия или неправилно възстановяване, 
б.дроб може да бъде трайно увреден с увеличаване на 
интестициалната тъкан , която замества капилярите, алвеолите и 
нормалния матрикс. 

 Тези патофизиологични промени нарушават силно нормалната 
функция на б.дроб – страда газообменът , увеличава се работата при 
дишане поради нарушен комплаянс.  

 Всички тези нарушения водят до задух и ако вредното въздействие не 
се прекрати, увреждането прогресира. 



Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

 известна етиология  
колеганози, лекарства 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Пл.паренхимна 
фиброеластоза 

Некласифици
-руеми ИИП 

Грануломатозни 
Саркоидоза,ХП 

Други  
ЛАМ,НХ 



Идиопатична белодробна фиброза 
• ИБФ е опустошителна болест с 5год. преживяемост ок. 20-30% 
• Смъртността е повишена от 1992г. до 2003г. вероятно всл. по 

доброто диагностициране.  
• При ИБФ  е увеличена честотата на б.др.карцином  
• Клиничния ход при ИБФ е различен: дълги периоди на 

стабилност , постепенно прогресиращ ход  с или без периоди на 
остро влошаване.  

• Протичането на UIP е непредсказуемо.  
•  стриктни хистопатологични критерии  
• КТ е с много разнообразен образ – само 1/3 е с характерна 

картина на ИБФ, 1/3 говори за друга диагноза /най-често NSIP/ 
или находката е некласифицируема.  

• Затова хирургичната биопсия е от  решаващо значение  
• ИБФ се характеризира с натрупване на миофибробласти и 

прогресивно цикатрицизиране.  Натрупания колаген и 
фибронектин в извънклетъчния матрикс  компрометират 
газообмена 

• Намаляването на FVC с 10%  или  на DL,со с 15% за 6-12м. е 
свързано с намалена преживяемост.    



Остри екзацербации при ИБФ  

• Бързо влошаване на ИБФ , което не може да се свърже с 
инфекция, БТЕ или СН.      Смъртността е ок. 60-70% за 3-6м. 

• Хист.картина е тази на DAD – дифузно алвеоларно увреждане , 
насложено върху UIP образ. 

• Три главни белега: DAD, ОР и големи фибробластни огнища, 
насложени върху подлежащата фиброза. 

•  КТ -нови зони на засенчвания тип „матово стъкло“ 

• патогенеза на ИБФ –свързана с увреждане на алв.епител, с 
последващо нарушено възстановяване и регенерация.  
Натрупва се голямо количество извънклетъчен матрикс и се 
нарушава структурата на паренхима и неговата функция.    

• Фибробластите , които произвеждат матриксни протеини  се 
диференцират в миофибробласти – те са отличителните клетки 
на б.др.фиброза 

• Лечение - на този етап одобрени:  

• Рirfenidon – антифиброзни и противовъзпалителни свойства. 
• Nintedanib-  тирозин- киназен инхибитор  –  блокира 

рецепторите за  ендотелния -РФ, тромбоцитния -РФ, 
фибробластния –РФ 

• Б.др.трансплантация 



Смъртност при различните болести 

     Болест                      5 годишна преживяемост 

 

• Рак на белия дроб                     85% 

• ИБФ (UIP)                                   50-70% 

• ХЗСН                                              50% 

• Колоректален рак                      38% 

• Рак на гърдата                            13% 

• Рак на простатата                       2% 



 Заболявания свързани с UIP образ 
 • Идиопатична белодробна фиброза  

• Колагенози 

• Лекарствена токсичност 

• Хроничен хиперсензитивен пулмонит 

• Азбестоза 

• Фамилна идиопатична б.др. фиброза 

• Hermansky–Pudlak синдром 

  Заболявания свързани с NSIP: 

•  Идиопатини интерстициални пневмонии  

• инфекции 

•  лекарствени увреди 

• СТБ   

• вредности от ок.среда. 

 



ИБФ - UIP 



UIP 



Идиопатична NSIP  
• иNSIP е рядка. жени м/у 40 – 50 год., без познат рисков фактор. 

 
• КТ – ниска чувствителност и специфичност: предимно в 

основите, двустранно „матово стъкло“, неравни ретикуларни 
промени, тракционни бронхиектазии. В 75% субплевралното 
пространство е свободно. 
 

• Диагнозата изисква  хирургична биопсия – интерстициално 
възпаление и фиброза. В зав.от фиброзата -  клетъчна / над 10 
год. преживяемост/ и фиброзна форма / 3-5 год. при повече 
фиброза/ 
 

• NSIP е най-чест образ не само  на ИИП, но и при инфекции, 
лекарствени увреди, СТБ или вредности от ок.среда. 
 

• Източник на диагностично объркване - МДЕ поради 
припокриване с ИБФ, СТБ, ХП. 
 

•  Лечение с КС и/или цитостатици -  azathioprine, mycophenolate 
mofetil, cyclophosphamide   
 



NSIP 



NSIP 



Респираторен бронхиолит свързан с ИББ 
• РБ- ИББ е синдром  на възпаление на малките дихат.пътища и 

ИББ която се наблюдава у пушачи.  
• Повечето пушачи развиват субклиничен бронхиолит, свързан с 

леко и умерено възпаление на малките ДП - РБ. При малкото 
пациенти, които развиват по-тежко възпаление с клинично 
значима интерстициална болест поставяме диагнозата РБ-ИББ. 

• Мъже:жени  2:1 , м/у 30-60год. 
• Възпалението в малките ДП е свързано с натрупването на 

кафяви пигментирани макрофаги/ повишено съдържание на 
желязо/,  

• Хист.прилича  на ДИП, но тук възпалението е по-огнищно и по-
слабо. Сходните черти на двете заболявания карат някои а 
мислят за едно заболяване с различни прояви. 

• Ро- графия – дифузни нежни ретикуларни и нодуларни сенки, 
подчертан перибронховаскуларен интерстициум, задебелени 
бронх.стени 

• КТ – центрилобуларни надули и огнища на неясни засенчвания 
тип“матово стъкло“ 

• ФИД – смесена вент. недостатъчност. 
• Лечение: При спиране на тютюнопушенето , болестта е напълно 

обратима. КС не се прилагат – неясен ефект.  



Респираторен бронхиолит - ИББ 

 



Десквамативна интерстициална пневмония 
• ДИП е хронично мононуклеарно възпаление на въздухоносните 

пътища. 
•  Най- често при настоящи или бивши тютюнопушачи, но 

напоследък се съобщава все-по често и у непушачи. 
•  много рядко заболяване / под 200 случая в литературата/, м/у 

30- 60 години. 
• Болестта засяга б.др.паренхим равномерно - отличителна черта  

е наличието на множество пигментирани макрофаги в 
дисталните ДП/ грешно считани за излющени алвеолоцити, 
когато е открита болестта/.  

• Ро-графия – двустранни базални неясни засенчвания, нормална 
в 20%. 

• КТ – многоогнищни или дифузни  засенчвания тип “матово 
стъкло“ в основите и субплеврално. Може да има кисти в 
зоните с “матово стъкло“. Има неравни линеарни и ретикуларни 
промени  

• Рядко се налага хирургична биопсия 
• Лечение: спиране на тютюнопушенето, води до клинично 

подобрение в 75%. Рядко се налага  даването на КС или 
цитостатици при  персистиращи промени.  

• Прогнозата е добра – около 70% преживяемост за 10 години.  



Остра интерстициална пневмония 
• ОИП /AIP/ е обособена ИИП , която се характеризира с бързо 

прогресираща хипоксемия, смъртност над 50% и липса на утвърдено 
лечение. 

•  Преживелите обикновено имат добра прогноза/ подобно на 
оживелите след ARDS/, но някои преживяват рецидиви или хронична 
прогресивна интерстициална болест .  

• AIP е идиопатична и трябва да се разграничава от ARDS  с позната 
причина. 

•  В ранната ексудативна фаза , КТ показва  двустранни промени 
тип“матово стъкло“, често с консолидации в нисколежащите  зони. В 
късния стадии на организация има деформиране на рисунъка  и 
тракционни брохиектазии. Степента на промените от КТ , корелират 
със смъртността. 

• Биопсиите показват остра и организирана форма на дифузна 
алвеоларна увреда/ DAD/, която е неразличима от  измененията при  
ARDS.  

• Дифузни изменения- хиалинни мембрани , рехава организираща се 
съединителна тъкан, която причинява задебеляване на алв.стени и 
изразена алвеоларна хиперплазия.  

• AIP може да прогресира до фиброзна NSIP, или до тежка фиброза 
наподобяваща „пчелна пита“/да се подозира  изостряне на ИБФ/. 
 



Криптогенна организирана пневмония 

• Рядко заболяване, средна възраст 55години, М=Ж, без връзка с 
тютюнопушене, напоследък аспирацията се разглежда като рисков 
фактор. 

• Начална симптоматика като на ППО в 50%, впсл.прогресираща 
кашилца и задух при физ.усилия, подостър ход – <3м.; крепитации 

• Ро-графия – двустранни дифузни, периферно разположени 
алв.инфилтрати. Рядко инфилтартите са едностранни. 
Рецидивиращи и мигриращи засенчвания са чести  

• КТ – огнищна консолидация/90%/ - предимно периферно и в 
основите, „матово стъкло“ , малки нодуларни сенки и задебелени и 
дилатирани бронхиални разклонения 

•   Б.др.биопсия - ексцесивна пролифераця на гранулационна тъкан в 
малкитеДП и алвеоларните ходове и хронично възпаление в 
околните алвеоли. Огнищата на ОП са неспецифични и могат да 
настъпят всл.инфекции, васкулит, лимфом и др.ИББ – ИБФ, НСИП, 
колагенози, лекарства, ХП и Ео 
 

• Лечение- КС – ефект след 2 седмици, но се дават от 6-12м. поради 
чести рецидиви /ок. 50%/ 
 



COP 



COP 



Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

 известна етиология  
колеганози, лекарства 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Пл.паренхимна 
фиброеластоза 

Некласифици
-руеми ИИП 

Грануломатозни 
Саркоидоза,ХП 

Други  
ЛАМ,НХ 



Лимфоцитна интерстициална пневомния 
•  ЛИП е най-честата причина за б.др. болест след Pneumocystis инфекция при 

HIV- позитивни деца  
• ЛИП засяга под 1% от възрастните с или без HIV инфекция. Ж>М. Може да е 

автоимунно заболяване /Sjögren с-ом в 25%, СЛЕ, РА, Hashimoto тиреоидит – 
14%/ или е неспецифичен отговор към инфекция с Epstein-Barr virus, HIV или 
др. вируси.  

•  подостър ход  - месеци, кашлица и  задух, отслабване на тегло, 
субфебрилитет, хипоксемия 

• Ро- неспецифичен – линеарни, ретикуларни или нодуларни сенки ,предимно 
в основите. При напреднала болест – алвеоларни инфилтрати и кисти. 

• КТ – голяма вариабилност, типични са центролобуларни и субплеврални 
нодули, задебелени бронховаскуларни връзки , нодуларни сенки тип“матово 
стъкло“ и кистични структури 

• БАЛ изключва инфекция и  показва увеличени лимфоцити.  
• При възрастни диагнозата изисква б.др.биопсия с демонстриране на 

задебеляване на алвеоларните септи от инфилтрати от  лимфоцити и 
др.имунни клетки/ плазматични, имунобласти, хистиоцити/. Необходимо е 
имунохистохимично оцветяване за изключване на лимфом. При ЛИП 
инфилтратите са поликлонални/Т-и В- клетки/, за разлика от лимфомите. 
Друга честа находка са герминативни центрове и многоядрени гигантски 
клетки с неказаифиращи грануломи.  

• Естествения ход и прогнозата на ЛИП не са ясни - спонтанно оздравяване, 
оздравяване след  лечение с КС или др.имуносупресори, прогресия към 
лимфом/5%/ или развитие на б.др.фиброза с ДН. 

• 5-годишна преживяемост  - 55-66% 
• Лечение -  КС, цитостатици с неясен резултат.  

 
 



Идиопатична плевропулмонална фиброеластоза 
 

• Рядко заболяване, средна възраст 57 год. , М:Ж -  1:1  
• Свързва се с рецидивиращи бактериални и гъбични б.др.инфекции, 

костномозъчна или белодробна трансплантация, химиотерапия и няколко 
фамилни случая 
 

• КТ –неравно върхово двустранно плевропаренхимно задебеляване, най 
изразено в горните и средни зони и свързани с него ретикуларни промен , 
намален обем на горните лобове. Фиброзата ангажира плеврата и 
субплевралния б.др.паренхим. 
 

• Хистологично – плътна интраалвеоларна фиброза, с изразена еластоза в 
алвеоларните стени, плътно фиброзно задебеляване на висцералната плевра, 
ангажирани са горните лобове. Съпътстващи интерстициални промени в 
другите зони/ UIP в до 25%/ 
 

•  Болестта прогресира в 60 % и води до смърт в 40% , чести инфекции в хода на 
болестта, рядко пневмоторакс,  

• ДД: СТБ, азбестоза, саркоидоза – с напреднала фиброза,  лъчева болест, 
лекарства  
 

• Няма специфично лечение – пробват се КС, azathioprine, N-acetylcysteine, 
azithromycin, sulfamethoxazole and trimethoprim, pirfenidone може да има 
ефект. 



Идиопатична плевропулмонална фиброеластоза 

 



Остра фибринозна и организираща се пневмония 

• Първоначално описана при пациенти с ОДН 
 

• КТ – двустранни базални засенчвания и зони на консолидация с 
перибронховаскуларна и базална предилекция. Може да има 
плеврални и перикардни изливи.  
 

• Хистологична находка – интраалвеоларно отлагане на фибрин и 
свързана организираща пневмония.Липсват класическите 
хиалинни мембрани на дифузната алвеоларна увреда/DAD/. 
 

• Може да е хистологиен образ в клининия спектър на DAD и ОР 
 

• Може да е идиопатична или свързана с СТБ, ХП, лекарствени 
реакции 
 

• Тъй като този образ може да се види при еозинофилните 
пневмонии, те трябва да се изключат чрез липсата на тъканна и 
периферна еозинофилия.  



Остра фибринозна и организираща се пневмония 



Фамилна интерстициална пневмония 

• Под 5% от пац.с ИБФ. Клинично и хистологично 
неразличима от ИБФ но може да се развие в по-ранна 
възраст.  

 

• Автозомно-доминантно предаване на болестта 

 

• В 15% е наблюдавано скъсяване на теломерите/ имат 
отношение към апоптозата и канцерогенезата/ 



Съединително-тъканни болести 
• ИББ са добре познато усложнение на СС, РА, ПМ-ДМ, СЛЕ и 

синдрома на Сьогрен 
• Връзката м/у белодробните изменения и системните прояви е 

слаба. Понякога б.др промени предшестват системните. 
• Задухът е късна проява поради често ограничената подвижност 

на пациентите 
• Предимно рестриктивна вент.недостатъчност  с намален 

диф.капацитет - ФИД служи за оценка на прогреса  
• КТ – многообразни прояви – от нормален б.дроб, през“матово 

стъкло“, до ретикуларни и фиброзни промени/ NSIP, UIP, COP/ 
• Имат по добра прогноза от идиотапичните форми и се поддават 

на КС лечение 
• Да се търсят активно чрез клинични прояви и серумни маркери 

– ако се докажат – не се прави б.др.биопсия 
• Когато СТБ не изпълняват международните критерии се 

разглеждат като недифиренцирани СТБ. Те са свързани с  NSIP  
тип изменения, жени ок.50 години и феномен на Райно. 

• Типичен UIP образ не изключна СТБ – прогнозата при налична 
такава е по-добра, с изключение на РА. 



Лабораторен скрининг за СТБ 

• ↑ ANA, RF, anti-CCP / антитела срещу 
антицикличния цитрулиниран пептид /    --    

      СТБ,  РА 

• ↑ C-ANCA     --   Полиангиит с грануломатоза 
/Wegener’s/ 

• ↑ P-ANCA         --     CTD, vasculitis 

• ↑ anti-GBM           с-ом на Гудпасчър/GPS/ 

• Положителен преципитинов тест - ХП 

• ↑ anti-Jo-1 или други антисинтетазни антитела  - PM, 
DM-PM 

• ↑ SS-A, SS-B   -    Sjögren’s syndrome 



Честота на ИББ при СТБ 

• Системна склероза                    в  45%                - NSIP,  UIP 

 

• Ревматоиден артрит                 в 20 дo 30%      -  UIP, NSIP 

 

• Полимиозит – дерматомиозит   в  20 дo 50% -   NSIP,  UIP,  COP,  
DAD 

 

• Sjogren’s синдром                      в   до 25 %                  - NSIP, LIP 

 

• Системен лупус                          в    2% - 8%             -  AIP 

 

• Смесена СТБ                               в    20% - 60%         - NSIP 

 

• Недиференцирана СТБ      в     до 80%                     NSIP, UIP 

 



Пулмонална хипертония при ИББ 
• ПХ е честа и клинично значима находка при различните 

ИББ. При ИБФ - в 39% при пац. които влизат в листа за 
чакащи за б.др трансплантация и в 78% по време на 
трансплантацията. 

• В  32%  -  85% при ИБФ 
• Най-често лека или умерена степен, рядко високостепенна 

при насочване за Тр. Повишени серумни нива на  N-
terminal pro-brain natriuretic peptide и нисък диф. 
капацитет подсказват наличието на ПХ. 

• ПХ увеличава риска от смърт при ИБФ. 
• ПХ е свързана със степента на фиброза, хипоксемия, БТЕ, 

СН, генетично предразположение, експресия на цитокини 
и хемокини.  

• При синдрома на комбинирана пулмонална фиброза и 
емфизем, ПХ е честа  и високостепенна - лош 
прогностичен белег 

• Все още ПХ е недобре разбран коморбидитет на ИББ, 
който значително променя прогнозата и  лечението 



Хиперсензитивен пулмонит 
• ХП  - кашлица ,задух и отпадналост причинени от свръхчувствителност 

към антигени от околната среда.  

 

• Остри, подоостри  и хронични форми – всички се характеризират с остро 
интерстициално възпаление и развитие на грануломи и фиброза при 
продължителна експозиция 

 

• Над 300 антигена могат да причинят ХП, но фермерството, птиците и 
заразената вода са около 75% от случаите 

 

• IV тип алергична реакция при предразположени индивиди -  при 
повторна среща с антигена, води до неутрофилен и мононуклеарен 
алвеолит, последван от лимфоцитна инфилтрация и грануломатозна 
реакция.  

 

• КТ : остро и подостро протичане- разпространени, лошо отграничени  
центролобуларни микронодули. Дифузни промени„ матово стъкло“ може 
да са преобладаващ или единствен белег .При хроничните форми има 
наличие на фиброза 



Хиперсензитивен пулмонит 
• ФИД – рестриктивен, смесен и обструктивен/ при хрон.форми/, 

намален диф. Капацитет и хипоксемия. 

 

• БАЛ – неспецифичен,  но над 65% лимфоцити. 

 

• Б.др.биопсия –лимфоцитарен алвеолит, не добре оформени не-
некротизиращи грануломи, ОП.    При хрон.форми е налице 
интерстициална фиброза, често UIP. 

 

• Наличието на циркулиращи преципитини не е специфично, кожните 
тестове не са от полза, еозинофилия липсва.  

 

• ХП е напълно самоограничаващо се и обратимо заболяване при ранно 
откриване и премахване на антигена. Хроничната форма е свързана 
със степента на фиброзата / необратима/и може да не прогресира ако 
експозицията се спре. 

 

•  Лечението е с КС и избягване на антигена   



Подостър ХП 



Хроничен ХП 



Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

 известна етиология  
колеганози, лекарства 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Пл.паренхимна 
фиброеластоза 

Некласифици
-руеми ИИП 

Грануломатозни 
Саркоидоза,ХП 

Други  
ЛАМ,НХ 



Некласифицируеми ИББ  - 2002 ATS/ERS  

•  2002 ATS/ERS класифисация предложи категория 
„некласифицируеми“ ИИП при които крайна диагноза не би 
могла да се постигне, дори и след дълги дискусии от МДЕ.  

• Причини – недостатъчно клинични, Ро- и патолог. данни и/или 
големи несъответствия  между тях : 

 Предишното лечение причинява промяна в Ро- и хист.находка  - 
DIP  след  КС лечение   - преминава в остатъчна NSIP. 

   нова болест, или необичаен вариант на позната болест / ОР с 
насложена фиброза/  

 едновременно наличие на различни КТ и/или  хистолог. образи 
у един пациент. 

 различни образи може да се срещнат в една биопсия или в 
биопсии  от различни места  

 При пушачи  може да съществуват едновременно различни КТ и 
хист. варианти  - RB, DIP, б.др.фиброза / UIP or NSIP/, 
б.др.емфизем, Langerhans’ хистиоцитоза. 

• Повечето некласифицируеми случаи на ИИП  са с припокриване 
на хист.образ и са по-скоро свързани с СТБ или лекарствено 
причинени, отколкото идиопатични 

•   



Мултидисциплинарен подход 

• МДД е „златен стандарт“ за диагнозата на ИИП.  
• Постигането на мултидисциплинарна диагноза при пациент с 

ИИП е динамичен процес, изискващ  постоянен контакт м/у 
клиницист, рентгенолог и при нужда – патоанатом.  Клиничните 
данни / физ. находка,  експозиция, тютюнопушене, 
коморбидитет, б.др.функция, лабораторни данни / и 
рентгенологичните находки са  решаващи за МДД.  

•  МДП не намалява важността на б.др.биопсия – по скоро  
определя случаите, в които биопсията е по-информативна от КТ, 
и случаите  при които биопсия не е необходима. 

• Когато патологът разпознае  хистологичен образ/напр. NSIP или 
ОР/, клиницистът трябва да  обсъди  възможните причини/ ХП, 
СТБ, лекарствени въздействия/ 

• Академичните лекари в МДЕ  имат по-добри диагностични 
резултати от обикновените специалисти. Това подчертава 
нуждата  от оценка на тези пациенти в  специализирани 
структури  с възможност за МДД.  

• За заболявания с хетерогенен клиничен ход  и за тези които е 
трудно да бъдат класифицирани , е предложена  класификация 
на  протичането на болестта в допълнение към  класификацията 
на ИИП. 



Състав на мултидисциплинарния екип 

• Пулмолог 

• Рентгенолог 

• Патологоанатом 

 
• Ревматолог  

•  кардиолог 

• Трансплантолог 

• Гръден хирург 

• Рехабилитатор 

 



Типове поведение на болестта 
• Самоограничаващо се възпаление –  

лекарствени ИББ/ остро начало/,         ХП /кратка експозиция/,  

саркоидоза/ падгрупата с остро начало/,    COP, DIP and LIP 

• Стабилна фиброзна болест     -  

лекарствени ИББ/ остатъчна фиброза след спиране/,  

ХП / след продължителна експозиция/,   саркоидоза/ остатъчна фиброза/, 

 непрогресираща пневмокониоза след спиране на експозицията/,  

 фиброзна NSIP 

• Голямо възпаление, риск от фиброзна прогресия –  

Лекарствени ИББ/ необичайно ярки реакции/,   

 ХП/ продължителна експозиция/,  

саркоидоза/продължително тежко възпаление/,   NSIP, COP, LIP and DIP,   

• Неумолимо прогресираща фиброза –  

лекарствени ИББ/ продължителна експозиция/, 

 ХП /неизвестен антиген/, саркоидоза /много малка група болни/, 

 прогресивна пневмокониоза /азбестоза/,  

UIP 

• Експлозивна остра дифузна б.др.болест – 

 лекарствена ИББ,  

 остра интерстициална пневмония /AIP/,  



Класификация според  хода на болестта 
Клиничен ход, цел на лечението, проследяване 

• Обратима и самоограничаваща се болест (напр. RB-ILD)  -        премахни 
възможната причина,                                                                          
проследи/3-6м/ за потвърждение на регресията 

• Обратима болест с риск от прогресия - (напр. някои NSIP, DIP, COP)   -   
оценка на първоначалния отговор и даване на дълготрайна терапия,                                                                               
проследи с ро-графии, продължително наблюдение за задържане на 
ефекта от лечението 

• Стабилна с остатъчна болест(напр.някои  NSIP)-                       
поддържане на статуса,                                                                                          
дълготрайно наблюдение за оценка хода на болестта 

• Прогресивно, необратимо заболяване с потенциал за стабилизиране 
(напр. някои фиброзни NSIP) –  

      спиране на прогреса;   
      дълготрайно наблюдение за оценка на прогреса 
• Прогресивно, необратимо заболяване, въпреки терапията 
      (напр. IPF, някои фиброзни NSIP) -  
      забавяне на прогресията,         
      дълготрайно наблюдение за оценка на хода, за да се оцени      нуждата   
от трансплантация или ефективно палиативно лечение  

 



Заключение 
• Диагнозата и лечението на различните ИББ продължава да е 

голямо предизвикателство пред клиницистите.  
• Въпреки това съвременната клинична оценка, заедно с 

образните и диагностични процедури може да постигне 
сигурна диагноза  и да отхвърли необходимостта от инвазивни 
процедури.  

• Лечението  на ИББ които се характеризират с възпаление, без 
налична обширна фиброза може успешно де се лекуват с 
противовъзпалителни и имуносупресивни средства. 

• При обширна фиброза  това лечение няма ефект , особено при 
ИБФ. 

• Пациентите с прогресивна болест за която  липсва ефективно 
лечение, трябва да се окуражават да влизат в клинични 
проучвания, а подходящите  да се насочат за белодробна 
трансплантация. 

• Лечението на коморбидните заболявания може също да 
помогне в значителна степен на пациентите, усилията трябва да 
се насочат към осигуряване на оптимално качество на живот и  
палиативни грижи за тези с напреднала прогресираща болест.  


