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Три Основни клинични вариянти на
Дифузна Паренхимна Белодробна Болест /ДПЛД/
Остър (от няколко часа до
няколко дни)

Подостър (седмици до
няколко месеца)

Хроничен (много месеци до няколко
години)

•Инфекция

•Хиперсензитивен пневмонит

•Свързана с съединителнотъканна болест

• Дифузна алвеоларна увреда/Diffuse
alveolar damage/

•Свързана с
тютюнопушене/ДИП, РБАИП/

•Лекарственоиндуцирана

•Остра еозинофилна пневмония

•Саркоидоза/берилиоза

•Пневмокониози

•Остра лекарственоиндуцирана увреда

•Свързана с
съединителнотъканна болест

•Свързана с тютюнопушене/ДИП, РБАИП/

•Остра увреда,свързана с дим и токсини

•Лекарственоиндуцирана

•Саркоидоза/берилиоза

•Остра увреда,свързана с
съединителнотъканна болест

•Инфекция

•Алвеоларна протеиноза

•васкулит

•Алвеоларна протеиноза

•Болест на малките дихателни пътища

•Дифузна алвеоларна хеморагия

•Хронична еозинофилна
пневмония

•Амилоидоза

•Остра екзацербация на хроничен
вариянт на дифузна паренхимна
белодробна болест

•Криптогенна организираща
пневмония

•Обикновена интерстициална пневмония/Идиопатична
пулмонална фиброза/

• Остра Обикновена интерстициална
пневмония(идиопатична пулмонална
фиброза)

•Неспецифична
интерстициална пневмония

•Неспецифична интерстициална пневмония

•Лимфоидна интерстициална
пневмония
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Основни рентгенологични/КАТ/ промени при
Дифузните интерстициални белодробни
болести:
• 1.“Матово стъкло“ и консолидации.
• 2.Фиброза/ретикуларна и паренхимна/.
• 3.Нодули-малки или големи, единични или множествени.
• 4.Мозаични и кистозни промени

J Clin Pathol. 2009 May;
62(5): 387–401

ИББ с високоспецифичен КАТ образ

1.ИБФ

2.Саркоидоза

3.Хиперсензитивен пневмонит

/ Обикновена Интерстициална Пневмония/

4. Карциноматозен лимфангит

5.Алвеоларна протеиноза

6. Лимфангиолейомиоматоза

5. Лангерхансовата клетъчна хистиоцитоза

A U Wells,1 N Hirani,2 on behalf of the British Thoracic Society Interstitial Lung Disease Guideline Group, a subgroup of the British Thoracic Society Standards of Care Committee, in collaboration with the
Thoracic Society of Australia and New Zealand and the Irish Thoracic Society. Thorax 2008;63(Suppl V):v1–v58. doi:10.1136/thx.2008.101691

Препоръки за БАЛ за диагностика на Дифузна Интерстициална Белодробна Болест
1. При всички пациенти,при които се подозира:инфекция, неоплазма и рядка интерстициална
белодробна болест . Не се препоръчва при клинични симптоми и HRCT образ типичен за ИБФ.
2. При пациенти с несигурна диагноза от клиничната оценка и HRCT образа, клетъчния профил
от БАЛ може да помогне за диагнозата на хиперсензитивния пневмонит и саркоидозата.
В тези случаи БАЛ следва да се извърши в център-технически експертен в клетъчния
анализа на БАЛ.
3. БАЛ се извършва винаги когато на пациента се прави ФБС.
4.Диагностични стигми от БАЛ има при Алвеоларната протеиноза, Лангерхансовата Клетъчна
Хистиоцитоза.
Наличието на натоварени с хемосидерин макрофаги предполага алвеоларна хеморагия.
Натоварени с липиди макрофаги се срещат при редица състояния, вкл. Аспирация на
стом.съдържимо или аспирация от г.д.п. Също при терапия с амиодарон.

A U Wells,1 N Hirani,2 on behalf of the British Thoracic Society Interstitial Lung Disease Guideline Group, a subgroup of the British Thoracic Society
Standards of Care Committee, in collaboration with the Thoracic Society of Australia and New Zealand and the Irish Thoracic Society. Thorax 2008;63(Suppl V):v1–
v58. doi:10.1136/thx.2008.101691

БАЛ анализ при различните ИББ
•

1.ИБФ/UIP/-Много неутрофили, като колкото са повече,толкова по -изразена е ретикуларната фиброза и
леко до умерено повишен процент на еозинофилите.При еозинофили над 20% се мисли за еозинофилна
белодробна болест. Лимфоцитозата не е характерна и при брой над 15% се мисли за NSIP, COP,
хиперсензитивен пневмонит, саркоидоза, или друга грануломатоза.

•

2.Неспецифична Интерстициална Пневмония/ NSIP/-Увеличен брой лимфоцити има при около 50% от

•

•

•

•

случаите,може да има и повишен брой неутрофили и/или еозинофили.
3.Криптогенна Организираща Пневмония/COP/- увеличен абсолютен и процентен брой на
лимфоцитите/до 40% от общия брой клетки в лаважната течност/.Съотношението CD4/ CD8 е
намалено;Процентното съотношение на неутрофили и еозинофили също често е увеличено.Ако са
много увеличени еозинофилите,се мисли за еозинофилна пневмония.
4.Респираторен бронхиолит. Бал съдържа алвеоларни макрофаги с много различни пигментни
включвания както при пушачи без данни за респираторен бронхиолит.Може да има и умерено
повишаване на неутрофилния брой.
5.Остра Интерстициална Пневмония. Увеличен общ брой на клетките в БАЛ, хеморагични
клетки/еритроцити или макрофаги с хемосидерин/,неутрофили и по-рядко увеличен брой на
еозинофилите. Атипични реактивни пневмоцити и фрагменти от хиалинни мембрани могат да се
видят.
6.Десквамативна Интерстициална Пневмония/ДИП/. увеличен брой алвеоларни макрофаги
повечето от които с „пушачески“ пигмент. Може да има и повишен брой неутрофили,еозинофили и
лимфоцити.

Диагностична стойност на ТБББ за Дифузните
паренхимни белодробни болести
1.ТБББ е първоначалната процедура на избор при пациенти, при
които се подозира Дифузна Паренхимна Белодробна болест.
HRCT определя зоните които е необходимо да се биопсират.
4 до 6 TББ се препоръчва да се вземат.
Ако се подозира саркоидоза освен белодробните биопсии се
препоръчва да се вземат и няколко ендобронхиални биопсии, тъй
като те често са диагностични.
NB! TББ не се препоръчва като първоначален диагностичен
метод ,когато се подозира ИБФ и на нея не може да се разчита за
диагнозата на редките дифузни интерстициални белодробни
болести с изключение на алвеоларната протеиноза.
A U Wells,1 N Hirani,2 on behalf of the British Thoracic Society Interstitial Lung Disease
Guideline Group, a subgroup of the British Thoracic Society Standards of Care Committee, in collaboration with the
Thoracic Society of Australia and New Zealand and the Irish Thoracic Society. Thorax 2008;63(Suppl V):v1–v58.
doi:10.1136/thx.2008.101691

Резюме на препоръките за хирургична биопсия при

Интерстициална Белодробна Болест:
1. Когато се изисква да се прави преди започване на лечението.
2. Хирургичната биопсия в случаите на суспекция за
Интерстициална Белодробна Болест изисква повече от 1
фрагмент белодробна тъкан от повече от 1 белодробен сегмент
за предпочитане от различни белодробни дялове.
3. Много от различни дялове белодробни биопсии се взимат полесно чрез ВАТС отколкото чрез отворена Белодробна
биопсия.ВАТС също се асоциира с по-малка ранна
постоперативна болка отколкото отворената биопсия.
4. Точните участъци от които да се вземат биопсиите се
определят от HRCT измененията.Ако се подозира ИБФ полета с
интермедиерни изменения или сравнително непроменени в
съседство с полета променени по тип „пчелна пита“ се
биопсират ,за да се идентифицира хистологично ИБФ.
A U Wells,1 N Hirani,2 on behalf of the British Thoracic Society Interstitial Lung Disease Guideline Group, a subgroup of the British Thoracic
Society Standards of Care Committee, in collaboration with the Thoracic Society of Australia and New Zealand and the Irish Thoracic Society.
Thorax 2008;63(Suppl V):v1–v58. doi:10.1136/thx.2008.101691

6 хистопатологични характеристики на Дифузна Белодробна
Болест
1. Остра белодробна увреда: интерстициален оток,
интраалвеоларен фибрин и реактивни клетки тип 2:
2.Фиброза. Отлагане на плътен колаген в белодробния паренхим,
често придружено от структурно ремоделиране със загуба на алвеоли
/Honeycomb remodelling/
3.Клетъчен възпалителен инфилтрат- различни по интензивност клетъчни възпалителни
инфилтрати в междуалвеоларните септи.
4.Интраалвеоларни включвания/филинги/- алвеоли,изпълнени с клетъчен или
неклетъчен матрикс
5.Грануломи/нодули/-малки,големи,единични,множествени.
6.Минимални промени .

1. Остра белодробна увреда:
1a: остра белодробна увреда с хиалинни мембрани(DAD)
Инфекции(вирусни, микотичниl, бактериални, паразитни), Инхалационни токсини,
Лекарствени реакции, Шок, Системни колагенни и васкулитни болести,Остри радиационни
увреждания,Остри алергични реакцииe (хиперсензитивен пневмонит),Алвеоларна
хеморагия,Остра Интерстициална пневмония

1b: остра белодробна увреда с некроза
инфекции, белодробен инфаркт, неоплазма , Грануломатоза на Вегенер, понякога
Churg–Strauss синдром.

1c: остра белодробна увреда с алвеоларни еозинофили
Някои инфекции и паразитози, Астма и свързани с астма болести,Churg–Strauss
синдром,Лекарствена реакция, Остра еосзинофилна пневмония (Идиопатична),Остра
Свързана с тютюнопушене увред/рядка/

1d: остра белодробна увреда с дифузна алвеоларна хеморагия
Goodpasture синдром , Wegener грануломатоза ,Митрална стеноза ,IgA
нефропатия,Behcet синдром,Някои системни колагенози най-вече lupus erythematosus),HIV
инфекция,Антифосфолипиден синдром,Венооклузивна болест,Идиопатична пулмонална
хемосидероза,Лекарствени реакции, вкл.към антикоагуланти, Остра реакция към
белодробен трансплантант,Некласифицируеми състояния.

1e: Остра белодробна увреда с фиброза sis (при остра или
хронична болест)
Остра белодробна увреда може да настъпи в хода на екзацербация на хронична
белодробна болест –най-вече такава при Идиопатичната Белодробна Фиброза.

2.Фиброза.
2a: Фиброза с временна хетерогенност
Usual interstitial pneumonia (UIP) е прототип на хронична интерстициална пневмония с „временна
хетерогенност“ и кистозна дегенерация тип „пчелна пита“/honeycombing /(микро и макроскопски).
Десквамативна Интерстиц.Пневмония, Лимфоидна Интерстициална Пневмония,Системни
колагенносъдови болести, Хронични лекарствени реакции, Пневмокониози ,Саркоидоза, Лангерхансова
Клетъчна Хистиоцитоза(histiocytosis X),Хронични грануломатозни инфекции,Хронична аспирация,Хроничен
Хиперсензитивен пневмонит,Организирана Дифузна белодробна увреда,Хроничен кардиогенен
белодробен застой, Хронична Радиационна Увреда,Следпневмонична Пневмофиброза,Неспецифична
Интерстициална Пневмония/NSIP/,болест на Erdheim–Chester,Hermansky–Pudlak синдро

2b: фиброза с еднотипно ангажиране на алвеоларната стена
Идиопатичната форма Неспецифична Интерстициална Пневмония“NSIP”,
ревматологични болести, хронични лекарствени реакции ,някои форми на хронична
хиперсензитивност
2c: фиброза ангажираща дихателните пътища
хиперсензитивен пневмонит и увреди от аспирация, някои ревматологични или имунномедиирани
състояния (eg, Ревматоиден артрит, Sjogren синдром)

2d: фиброза с изолирана звездовидна цикатрициална тъкан
Langerhans cell histiocytosis (LCH)
2e: фиброза само с микроскопска honeycombing .
Краен стадий на различни белодробни болести.
Криптогенен фиброзиращ алвеолит.
Заб. Диагнозата на UIP изисква наличие на здрава белодробна тъкан в биопсичната проба за да се
установи временната хетерогенност,която е основна патохистологична характеристика на
болестта.“temporal heterogeneity”.
2f: Фиброза с плеврит
Фиброза и активно инфламирана плевра/остро или хронично/ - винаги да се има предвис
Ревматологична болест.

3.Клетъчни възпалителни инфилтрати
Често се срещат при различни болести и не са характерни.
3a: клетъчни инфилтрати при чиста интерстициална
пневмония (лимфоцити и плазматични клетки)
Неспецифична Интерстициална Пневмония(NSIP),
клетъчна форма;
3b: Клетъчноинтерстициална пневмония с слабо образувани
грануломи:
Хиперсензитивен Пневмонит(HP)
3c: Клетъчноинтерстициална пневмония с добре образувани
грануломи:
Атипични микобактериози доминират при тази форма

4.Интраалвеоларни включвания/филинги/
4a: алвеоли изпълнени с незрели фибробласти
(OP модел)
Криптогенна Организираща Пневмония(COP).
4b: алвеоли изпълнени с макрофаги,(DIP- подобна реакция)
Десквамативна Интерстициална Пневмония(DIP).
4c: алвеоли изпълнени с еозинофили
Пулмонална Алвеоларна Протеиноза(PAP).
4d: алвеоли изпълнени с кръв и сидерофаги
Алвеоларна Хеморагия
4e: алвеоли изпълнени с неутрофили
Остра инфекциозна пневмония

5.Грануломи/нодули/-

Неоплазми,
особено,когато нодулите са единични или малко на брой
Нодуларна форма на ILD -при малки,билатерални и множествениСаркоидоза
Ревматоидни нодули
Интравенозна талкоза
Аспирационна Пневмония
Пневмокониози

Милиарни Дисеминирани Грануломатозни инфекции- при неравномерно
разпределени нодули. /Милиарна ТБК/

6 .Минимални промени- Констриктивен бронхиолит
-Съдова или на лимфните съдове патология /ПАХ/,

-Минимални промени с образуване на кисти
/ лимфангиолейомиоматоза/,

ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines for Diagnosis and Management of Interstitial Lung Diseases/ILD

Табл.6.Комбинаицята между HRCT и Хирургичната белодробна биопсия в диагностиката на
ИБФ (изисква се мултидисциплинарно обсъждане)

HRCT Образ*

Хистопатологичен резултат* (При
извършена биопсия;

Потвърждаване
диагнозата ИБФ

ИБФ

ИБФ
Вероятна ИБФ
Възможна ИБФ
Некласифицирана фиброза
Не е ИБФ

Да

ИБФ
Вероятна ИБФ
Възможна ИБФ
Некласифицирана фиброза
Не е ИБФ

Да

ИБФ
Вероятна ИБФ
Възможна ИБФ
Некласифицирана фиброза
Не е ИБФ

Вероятна

Възможна ИБФ

Не съответства
на ИБФ

Не

Вероятна
Не

Не

ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines for Diagnosis and Management of Interstitial Lung Diseases/ILD

Клинично Съмнение за ИБФ

да

Идентифицирана причина за
БФ
не
НRCT
Възможна ИБФ
Несъответсващ на ИБФ

ИБФ

Хирургична
белодр. биопсия
не
ИБФ
Вероятна/Възможна ИБФ
Некласифицирана фиброза

Мултидисциплинарна
дискусия

ИБФ

ИБФ/не ИБФ според табл. 6

Не
ИБФ

От КАТ образа до морфологията на
Дифузните Интерстициални
Белодробни Болести- резултати от
клиничния опит на:
Наталия Стоева, Анна Бенова ,Антон
Пенев, Цветан Минчев, Галя Кирова,
Полина Дакова,Диана Лекова.

Въпросите,които си поставихме:
• 1.Доколко ни помогна ТББ с ФБС и
хирургичната биопсия чрез ВАТС за да
стигнем до правилната диагноза при
пациентите с Дифузни паренхимни
белодробни болести и
• 2. Съществуват ли корелации между HRCT
образите и патохистологичните находки.

Методи
Анализиорахме диагностичния добив посредством ТББ и хирургична биопсия
чрез ВАТС при 61 пациенти (26 жени и 35 мъже) преминали през
Пулмологичното отделение на Болница Токуда София за периода от Ян. 2007 до
Април 2013. Всички пациенти бяха с дифузни нодуларни, фиброзни/паренхимни
и ретикуларни/ или тип матово стъкло засенчвания на HRCT. Пациенти с типичен
за ИБФ/Обикновена Интерстициална пневмония HRCT образ не са включени в
настоящия анализ.

Методи
ФБС с ТББ беше извършена пр всички 61

пациенти
25 (41%)
негативна
хистология
При 15 от тях беше
извършена
допълнително ВАТС

36 (59%)
Позитивна
хистология
14 (93,3%)
Позитивна
хистология

Общ брой пациенти с
позитивна
хистология

50 (81,9%)

резултати
Брой пациенти с всяка една от дисгностицираните нозологични единици

2

unconfirmed*

1 2 1

11

sarcoidosis

3

neoplasma
TBC

4

NSIP
5

10

COP

UIP
DIP
PE

10
12

CPE
GPA

*10 пц. с проби получени от TББ и 1 и от ТББ и от ВАТС-т.е.11 пц.
( 18%) не показаха хистология, идентифицираща определена
нозологична единица. Диагнозата при тях се постави възоснова на
клиничния ход на заболяването, КАТ образа и наличието на
съпътстваща патология.

Всички хистологично верифицирани нозологични единици според метода на
идентификация
14
12
10
8
6
4
2
0

2
8

4
8

3
1
4

7

1
3

Diseases

3

2

2

1

1

VATS
TBLB

TBLB

VATS

саркоидоза

8

2

Злокачествени заболявания

8

4

Туберкулоза(TBC)

7

4

NSIP- Неспецифична Интерстициална Пневмония

4

1

COP- Криптогенна Организираща Пневмония

3

1

UIP –Обикновена Интерстициална Пневмония

3

-

DIP- Десквамативна Интерстициална Пневмония

2

-

PI– Белодробен Инфаркт

1

-

CPE- Кардиогенен Белодробен Оток

2

-

Грануломатоза на Вегенер

-

1

0.5

Корелации между HRCT образа и
хистологията
sarcoid
TBC

0.4
0.3

oedema

0.2

Correlation

0.1

UIP

0

NSIP

-0.1
-0.2

BOOP

-0.3

neoplas
ma

-0.4
-0.5
reticular

nodular

GGO

infiltr

Не намерихме силна корелация между HRCT образите и хистологиите.
Слаба позитивна корелация(r=0.36) намерихме между нодуларната картина и
саркоидозата и слаба негативна между паренхимна фиброза и саркоидоза (r=-0.42) и
между нодуларния образ и NSIP(r=-0.37)

Обикновена Интерстициална пневмония дисгностицирана с ТББ
Ретикуларни засенчвания, базални
двустранни субплеврални кистозни
дегенерации-тип „пчелна пита“, тракционни
бронхиектазии

Фибробластни зони, задебелени, разширени и
деформирани алвеоларни септи с натрупване на
колаген и екстрацелуларен матрикс, кубоидна
трансформация на пневмоцити, пръснати
инфламаторни клетки

Криптогенна Организираща пневмония диагностицирана с
ВАТС
Зони на паренхимни консолидации и
нодули

Дисталните бронхиоли и прилежащите им алвеоли са
изпълнени с фибромиксоидна гранулационна
тъкан,намират се алвеоли,изпълнени с
липиднонатоварени пенести макрофаги,
интерстициални инфилтрати от плазматични клетки и
лимфоидна хиперплазия.

Туберкулоза диагностицирана с ВАТС
Двустранни множествени
периферни неправилни
инфилтративни и ретикуларни
засенчвания

Множество казеифициращи
епителоидноклетъчни
туберкули и многоядрени
гигантски клетки

Kъде се оказахме ние
Обсъждане:
Настоящото ретроспективно проучване
предположи,че трудно сме постигнали
диагностично уточняване чрез ТББ на UIP, DIP,
NSIP and COP. Тези нозол.единици показват
различни, неравномерно разпределени в
белодр.полета КАТ промени и по-големи
биопсии от повече патологични белодробни
зони са необходими,а те по-лесно се добиват
чрез ВАТС.
• Въпреки,че броят на проучените пациенти
не е достатъчен да извлечем
статистически значими корелации между
КАТ образите и хистологичните
находки,потвърдихме нодуларните
промени като чести при саркоидоза и
редки при NSIP ,а ретикуларните и
паренхимни като редки при саркоидоза.

Заключение
Дифузните паренхимни белодробни Болести
са клинични нозологии с припокриващи се
образни характеристики от HRCT.
• TББ може да постигне морфологична
диагноза при около 60% от пациентите.
• Хирургичната биоппсия чрез ВАТС е
високодиагностичен метод и следва да се
прилага след неуспех от ТББ.

А какво казват тези,по които се
равняваме

•

•

Принципът на интегриране на данните от High Resolution Computed
Tomography /HRCT/ и от хистопатологията е ключов за диагнозата. Добре
структуриран-клиничен,радиологичен и хистопатологичен подход
осигурява правилната диагноза при тези пациенти. M B Gotway, M M
Freemer, T E King, Jr, Thorax. 2007 June; 62(6): 546–553.
Проучвания върху неселектирани групи пациенти ,представящи се с
широк спектър от Интерстициални Белодр. Болести показват,че TББ може
да даде специфична диагноза в 29–79% от случаите. Най-висока е
диагностичната стойност при грануломатозите и метастатичните
неопластични болести- при тях диагностичния добив е между 65–89% а
най-ниска при Cryptogenic Organising Pneumonia/COP/ и Hypersensitive
Pneumonia/ HP /при които диагностичния добив е много по-нисък. A U
Wells, N Hirani Thorax 2008;63:v1-v58 doi:10.1136/thx.2008.101691
Interstitial lung Disease Guideline

Да мислим и решаваме съдбата на
пациентите заедно

Благодаря за вниманието

