


Идиопатична белодробна фиброза 



Дефиниция 

 Специфична форма на хронична 
прогресивно фиброзираща интерстициална 
пневмония с неизвестна причина, срещаща 
се предимно при по- възрастни. 

 Болестта е ограничена в белия дроб и се 
свързва с хистопатологични и радиологични  
характеристики на UIP 

An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-based 
Guidelines for Diagnosis and Management, 2011 



Дифузни паренхимни белодробни 
заболявания- ДПББ 

 

ДПББ с известна 
етиология и колеганози 

Идиопатични 
интерстициални 
пневмонии(ИИП) 

Големи 
ИИП 

UIP  NSIP 
RB-
ILD 

DIP COP AIP 

Редки 
ИИП 

LIP 
Плевропаренхимна 

фиброеластоза 

Некласифици-
руеми ИИП 

Грануломатозни 
ДПББ 

Саркоидоза 

Други 
ДПББ- 

ЛАМ, НХ 



Честота и разпространение 

 10.7 / 100,000  годишно за  мъже * 

 7.4/100,000 годишно за  жени * 

 

 От 1991 до 2003 честотата нараства ~11% годишно  

 ~50- 60% от всички идиопатични интерстициални 

болести 

 

Gribbin J, Hubbard RB, Le Jeune I, Smith CJ, West J, Tata LJ.Incidence and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis 

in the UK. Thorax 2006 

*Coultas DB, Zumwalt RE, Black WC, Sobonya RE. The epidemiologyof interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 1994 



Потенциални рискови фактори 
 

 Тютюнопушене- силен рисков фактор 

 Атмосферни замърсители –експозиция на метален 

прах(бронз, олово, стомана), дървесен прах( бор), обработка на 
камък, животинска и растителна прах 

 Инфекциозни агенти – хронични вирусни инфекции с  

Epstein-Barr и хепатит С , herpes virus infection 

 ГЕРБ 

 Генетични фактори ~ 5% от болните с  IPF имат І-во ниво 

родственици с белодробна фиброза; 15%  имат теломеразни мутации 



Клинична картина 
 Прогресиращ задух и мъчителна кашлица 

 Белодробни находки : Диспнея, цианоза, Двустранни 
базални крепитации  

 Сърдечни находки : симптоми на Белодробна 
хипертония и дясна СН  

 Крайници- барабанни пръсти 



БАХ при ИПФ 

• 32% to 85% от болните 
с ИПФ* 

 

• Съдово ремоделиране с 
комплексна патогенеза 

• Дисрегулация на VEGF и 
PEDF 

*Smith J, Gorbett D, Pulmonary hypertension and idiopathic pulmonary fibrosis: a dastardly duo. Am J Med,  2013. 



Подход към диагнозата при IPF 

Клиницист 

• анамнеза 

• статус 

• Лаборатория 

• Функционална 

диагностика 

 

Пулмолог Рентгенолог Патолог 

Мултидисциплинарен подход 

рентгенолог 

 

• Рентгенография 

• HRCT 

патолог 

 

• хирургична  биопсия 



Диагностични HRCT критерии  

Сигурна 

1.   Ретикуларни промени със 
Субплеврална и базална 
предилекция   

2. Промени тип „пчелна пита“ 
с или без тракционни 
бронхиектазии 

3. Липса на промени, които не 
отговарят на UIP 

Вероятна 

• Наличие на 1 и 3, без 2 

 

 
Промени, които не се свърват с  UIP 
 
• Предилекция в горни и средни 

полета 

• Перибронховаскуларна 
предилекция 

• ground glass >  ретикуларните 
промени 

• Разпространени микронодули 

• Дискретни кисти 

• Дифузно мозаечни промени 
(air-trapping ) 

• Консолидации  

 



Септални уплътнения 

Ретикуларни промени 

Кистична преустройка/  
honeycombing 

Нодули 

GGO 

консолидации 

HRCT 

Патология  

Lymphangitis carcinomatosa 

Lymphoma 

Sarcoidosis 

UIP 

Collagen vascular disease 

Asbestosis 

Hypersensitivity pneumonitis 

Lymphangioleiomyomatosis 

Langerhans’ cell histiocytosis 

Miliary TB 

Fungal infection 

DIP 

LIP 

Alveolar proteinosis 

Chronic eosinophilic pneumonia 

BOOP/COP 

DAD/ARDS 

NSIP 

RB/ILD 



Функционална диагностика 
• Снижение на всички обеми 

• Повишени еластични сили на свиване 

• Снежен дифузионен капцитет  (DLco) 

• Нарушена оксигенация в покой и при усилие 

• Алвеоло-артериалния O2 градиент при усилие корелира по- точно с 

хистологичните нарушения отколкото белодробните обеми и   DLco. 

– Увеличена A-aPo2 

– Респираторна алкалоза 

– Снижена O2 консумация 

– Увеличение на мъртвото пространство (VD/VT) 

– Увеличена MV за нивото на O2 консумация 

– Нисък O2 пулс 

• 6 MWT  -лесен и точен метод за оценка прогресията на болестта 

 



Биомаркери 

• SP-A 

• SP-D  

• KL-6  

• MMP-7  

• MMP-1 



Хистопатологични елементи на UIP 
 

 Абнормна пролиферация на мезенхимни 
клетки 

 Хетерогенни области  на фиброза със 
свръпродукция и безразборно отлагане на 
колаген в екстрацелуларния матрикс 

 Honeycombing в субплевралните области. 
Кистичните зони са тапицирани с бронхиален 
епител  

 Фибробластни гнезда 
 Минимално интерстициално възпаление 

(първично пролиферативен процес ). 



Диагноза 

• Изключване на друга ИББ  

• Наличие на UIP  критерии в HRCT  не налага 
белодробна биопсия 

• HRCT  + белодробна биопсия  при пациенти с 
нетипичен образ. 

• БАЛ- за да се изключи друга диагноза 
Съвременни  ретроспективни данни сочат, че 
8% от пациентите с HRCT за UIP имат находки в  

BAL сочещи алтернативна диагноза 



IPF: Най- лоша прогноза от всички ИФ 

100  

Bjoraker JA Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:199  
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Причини за смърт 

IPF 
[N=543] 

1-7 годишно проследяване 

60% умират 
[N=326] 

Дихателна  
недостатъчност 

39% 

Бел.рак 
10% 

БТЕ 
3% 

Бел. 
инфекции 

3% 

Сърдечно- 
Съдови  

27% 

други 
18% 

Panos RJ et al. Am J Med. 1990;88:396. 



Клинични фенотипи при IPF 

Talmadge E King J, Lancet 2011 



Фактори,свързани с лоша прогноза 

Базисни фактори 

• Ниво на диспнея 

• DLCO  ≤ 40%  

• Десатурация < 88%  по 

време на  6MWT 

• Белодролна хипертония 

 

Лонгитудинални фактори 

• Нарастващо ниво на 

диспнея 

• Снежение на ВК с > 10%  

• Снижение на  DLCO  > 15%  

• Прогрес на фиброзата на   

HRCT 

An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Evidence-based Guidelines forDiagnosis and 
Management,2011 



Лечение 



Клинични проучвания 

51 приключили 

12- приключили набиране, но още активни 

52- активни 

8- прекратени 

1-оттеглено 



Лечение 
Медикаменти Механизъм на действие ефект 

КС 
Азатиоприм 
Ендоксан 

Антиинфламаторен 
Имуномодулиращ 
ефект 

Липса на ефект 

N-Acetylcysteine антиоксидант 

IFIGENIA trial- забавя 
спада на ВК и DLCO, 
няма ефект върху 
преживяемостта 

Prednisone+ Azathioprine, 
+ N-Acetylcysteine 

PANTHER-IPF   
Затворено поради липса 
на ефект, N Engl J Med 
2012; 

Everolimus 
Инхибитор на сигналната 
пролиферативна 
верига(имуносупресор) 

Лош толеранс към 
медикамнат, ускорява 
прогресията на болестта 

антикоагуланти Разнопосочни данни 

Data Safety Monitoring 
board:  не се очаква 
антикогулантите да имат  
≠от плацебо ефект 



Лечение 

Медикаменти Механизъм на действие ефект 

Бозентан -Tracleer 
Амбизентан- Volibris 
Силденафил- Revacio 

Ендотелин-рецепторни 
антагонисти и 
вазодилататори 

BUILD-1,2,3 
MUSIC 
ARTEMIS-IPF 
TEP-IPF 

Interferon-gamma  

Имунорегулаторен 
цитокин,подтискащ 
фиблобластната 
пролиферация и 
колагеновата синтеза 

INSPIRE –липса на ефект 

Текущи проучвания за 
инхалаторен интерферон 

Etanercept 
Анти  TNFalpha антитяло с 
противовъзпалителни и 
антифибротични с-ва 

Липса на ефект 

Imatinib 

Антипролиферативен 
протеин, тирозин-
киназен инхибитор на 
PDGFR с доказани 
антифибротични с-ва 

Не е установен ефект 
върху протресията на 
болестта 

Липса на ефект 
 или 
 негативен ефект 



Лечение 

Медикаменти Механизъм на действие ефект 

Connective tissue growth 
factor (CTGF) антитяло 

Предварителни данни на 
АТS-окуражителни 

SOM230- octreotide 
 

Соматостатинов аналог 
 

Окуражителни резултати 

Инхибитори на IL-13, IL-4 
и  CCL2 

Текущи проучвания 

Талидомид 

Потиска ангиогеназата, 
възпалението и 
пролиферацията чрез 
супресия на TGF-β1 

Фаза ІІІ проучвания- 
подобрява кашлицата 

 BIBF 1120 -Nintedanib 
Тирозин-киназен 
инхибитор 

ТOMORROW 
INPULSIS-1 and INPULSIS-2 
Подобрява спада на ВК, 
не влияе на 
екзацербациите 
 



Pirfenidone  

 Антиинфламаторен и антиокисдантен ефект, дължащ  се на 

подтискане на transforming growth factor-β (TGF-β) 

 Подтиска още синтезата на TNF-alpha  и други инфламаторни 

цитокини 

 

 28.ІІ, 2011 е одобрен от Европейската комисия за лечение на IPF 

 1.10-2012 Health Canada дава одобрение 

 15.10.2014 FDA  дава одобрение 

 

 



Pirfenidone  

 ІІІ-та фаза- 3 проучвания  с общо 1247 
пациенти 

 CAPACITY -2  проучвания , общо 779 
пациенти 

 ASCEND, с отворено продължение  RECAP 

Резултати: 

 16,5% от пациентите на Pirfenidone  имат 
снижение на  ФВК  ≥ 10% или смърт в 
сравнение с 31.8% в плацебо групата 



Клинични случаи 



Клиничен случай № 1 

 Мъж на  51 год, пушач до момента на 
диагнозата, захарен диабет- на диета  

 Оплаквания от силна „задушлива“ кашлица 
от ~ 1 месец 

 Сат О2- 93% 

 ФИД :  
• ВК- 2,54- 53%;  

• ФЕО1- 2,17- 56%;  

• Тифно- 85% 

 Лаб. Изследвания- в норма 
 



Клиничен случай № 1 





Клиничен случай № 1 
 

Лечение:  

1)Преднизолон 30мг-1 месец, след което 20 

мг- подържаща доза 

2)АЦЦ-1800-1200 мг 



Клиничен случай №1,  
½ година от диагнозата 

Спирометрия :  
 ВК- 2,54 л  53%;  
 ФЕО1- 2,17л 56%; 
  Тифно   85% 

Ехокг 

 ДК - без дилатация  

 стена 8 мм  

 ТАПСЕ - 26 мм , 

минимална ТИ  

 СНДК - 28 ммНг  

  без данни за ДК 

дисфункция 

 

Кръвно-газов анализ 

ph 7.45 

pCO2 31.0 

pO2 50.0 

HCO3 21.5 

O2Sat 87.0 

Beb -1.4 

BEecf -2.5 



Клиничен случай №1,  
1,5 години от  диагнозата 

Кръвно-газов анализ   

ph 7.41 

pCO2 32.0 

pO2 30.0 

HCO3 20.3 

O2Sat 58.0 

Beb -3.2 

Спирометрия 
ФВК-1,86  л               38%  
ФЕО1- 1,62л              42%  
ФЕО1/ФВК             87% 

Ехокг   
 

 D форма на ЛК,  

 ФИ - 73%, без ЛК дисфункция 

 ДК - 53мм, стена 10 мм  

 ТАПСЕ - 17 мм ; РАР - 63mmHg,   

 ДК дисфункция, Мин. ТИ  

 ВА в изх. тракт на ДК - 67мс,  

 W форма на пулм. кр-ток 

 



 

Клиничен случай №1,  
½ година от диагнозата 



Клиничен случай №1,  
½ година от диагнозата 



Клиничен случай № 2 

• Жена на 65 год, непушачка, ръководи 
бизнес 

• Артериална хипертония, Хашимото, 
налечение с Микардис +, Норваск, L-
тироксин  

• Оплаквания от задух при усилие, лека 
кашлица от ~ 1 месец 

• Обилни нощни изпотявания 



Клиничен случай № 2 

 КГА:  ph- 7,43;  

 pCO2- 34,0 mm/Hg;  

 pO2- 85,0 mm/Hg;  

  SatO2 - 97,0 % 

ФИД: ФВК- 2,39 л -89%; 
 ФЕО1-1,83 л- 87%;  
 ФЕО1/ФВК-77%;  

  DLCO- 87%. 

Лабораторни изследвания 

СУЕ- 48 mm; Hb- 153 g/l; Er- 
4,94; Hct- 0,46; Leuc- 8,83 

 



Клиничен случай № 2 



Клиничен случай № 2 



Клиничен случай № 2 след 6 месеца 

ФИД : ВК- 2,33- 93%;  

 ФЕО1- 1,83-88%;  

 Тифно-79%;  

 DLCO-  4.86-68% 

 СРЕТ- V'O2max- -1072- 
 88% при запазен АТ, 
 десатурира до 93% 

 

• ЛЕ с олевяване, СРП- 
15,5 (нарастване) 

 

 

• ЕхоКГ:  

• ЛК: МКП/ЗСЛК  
13/13мм;  

• ТДР/ТСР -41/30 мм; 
ТДО/ТСО 104/70 мл; ФИ 
67 %;   

• Клапен апарат: Аортна 
клапа - трикуспидна, 
б.0.; МК, МР-0+ст. 
Трикуспидална клапа - 
б.о 



Кои са приликите и разликите 
между случай 1 и 2? 



Клиничен случай №1 –IPF  
диагнозата е установена при белодробна 

трансплантация 

 

Рентгенография 4 месеца след трансплантацията 



Клиничен случай №1  
4 месеца след 

трансплантацията 



Клиничен случай №1  
4месеца след трансплантацията 

Спирометрия 

 

• ФВК-  2.19л  46% 

• ФЕО1- 1, 88л 50%  

• ФЕО1/ФВК 
 86 % 

 

DLCOcSB 

• 3.73 mmol/min/kp) 36%. 

 

Кръвно-газов анализ    

ph 7.45 

pCO2 32.0 

pO2 74.0 

HCO3 22.2 

O2Sat 95.0 

Beb -1.1 

BEecf -1.8 

SBc 24.0 



Клиничен случай № 2 

ФБС  с ТББ, резултат 

• Цитология:  БОГАТ НА КЛЕТКИ МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЕН ОТ ХИСТИОЦИТИ, 

ЛЕВКОЦИТИ, ЦИЛИНДРИЧНИ ЕПИТЕЛНИ КЛЕТКИ И ДОСТА МЕТАПЛАСТИЧНИ КЛЕТКИ. 

• ТБББ Хистология: ТРИ КЪСЧЕТА ОТ ПУЛМОНАЛЕН ПАРЕНХИМ С 

ИНТЕРСТИЦИАЛНА ФИБРОЗА. В ЕДНОТО КЪСЧЕ ИЗРАЗЕНА КОЛАГЕНИЗАЦИЯ, С 

КУБОИДАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПНЕВМОЦИТИ И ОГНИЩНИ ЛИМФОИДНИ 

ИНФИЛТРАТИ 

 

Диагноза: Идиопатична белодробна фиброза 



Клиничен случай №2 след още 3 
месеца 

 
• АНА 1:3200 

• Терапия с клиничен 

ефект от КС 

Промяна на диагнозата: 

Неуточнена Колагеноза 



Изводи от сравнението на 2-та 
случая 

1)Идиопатичната белодробна фиброза често 
се презентира с некласически HRCT образ 

2)Понякога образите насочващи към IPF са 
причинени от заболявания с известна 
етиология.  

3)Необходимо е да анализираме всеки 
детайл от клиничната изява- функционални 
параметри, БАЛ, ход на болестта и 
комплексно да правим заключения 



Клиничен случай 3 и 4 



Клиничен случай № 3 

• Мъж на 75год,  

• Никога непушил. 
Оплаквания от задух 
при минимални 
усилия, кашлица 

 

• ЕхоК- високостепенна 
БАХ- РАР – 78 mm/Нg 

КГА 

• ph-7,42; 

•  pCO2-29,0mm/Hg;  

• pO2- 54mm/Hg;  

•  SatO2 -88%; 

ФИД: 

• ФВК- 2.19 л (63%); 

•  ФЕО1-2.10 л(79%); 

• ФЕО1/ФВК-95.0 %. 

 



Клиничен случай № 3 

• Мъж на 75год,  

• Никога непушил. 
Оплаквания от задух 
при минимални 
усилия, кашлица 

 

• ЕхоК- високостепенна 
БАХ- РАР – 78 mm/Нg 

КГА 

• ph-7,42; 

•  pCO2-29,0mm/Hg;  

• pO2- 54mm/Hg;  

•  SatO2 -88%; 

ФИД: 

• ФВК- 2.19 л (63%); 

•  ФЕО1-2.10 л(79%); 

• ФЕО1/ФВК-95.0 %. 

 



Клиничен случай № 3 

 



 

Жена на 67 год., 
непушачка, домакиня 
Прогресиращ задух от 2 месеца 
Кашлица с оскъдни храчки 
 
 

КГА 
• ph- 7,45;  
• pCO2-26mm/Hg;  
• pO2- 58 mm/Hg;   
• SatO2 - 91%; 
 
ФИД 
• ФВК- 1.51 л (58%);  
• ФЕО1 -1.32 л(60%);   
• ФЕО1/ФВК 113 %;  

• ЕхоКг - Ао корен - 28мм; ЛП - 
38мм; ЛК - без сегментни 
нарушения в кинетиката.МКП / 
ЗСЛК - 11мм;ТДР / ТСР - 
49/27мм; ТДО/ТСО - 62/14 мл; 
ФИ - 75% ;  

• Десни кухини - ДП - 19см2,  
• ДК - хипертрофия и дилатация, 

стена на ДК - 9 мм,  
• ТАПСЕ - 27 мм, систолна скорост 

- 13 см/сек, без данни за ДК 
дисфункция, Трикуспидална 
клапа - минимална 
регургитация, Индиректно 
измерено систолно налягане в 
ДК - 73 mmHg  

Клиничен случай № 4 



 

Жена на 67 год., 
непушачка, домакиня 
Прогресиращ задух от 2 месеца 
Кашлица с оскъдни храчки 
 
 

КГА 
• ph- 7,45;  
• pCO2-26mm/Hg;  
• pO2- 58 mm/Hg;   
• SatO2 - 91%; 
 
ФИД 
• ФВК- 1.51 л (58%);  
• ФЕО1 -1.32 л(60%);   
• ФЕО1/ФВК 113 %;  

• ЕхоКг - Ао корен - 28мм; ЛП - 
38мм; ЛК - без сегментни 
нарушения в кинетиката.МКП / 
ЗСЛК - 11мм;ТДР / ТСР - 
49/27мм; ТДО/ТСО - 62/14 мл; 
ФИ - 75% ;  

• Десни кухини - ДП - 19см2,  
• ДК - хипертрофия и дилатация, 

стена на ДК - 9 мм,  
• ТАПСЕ - 27 мм, систолна скорост 

- 13 см/сек, без данни за ДК 
дисфункция, Трикуспидална 
клапа - минимална 
регургитация, Индиректно 
измерено систолно налягане в 
ДК - 73 mmHg  

Клиничен случай № 4 



Кое е общото и различното между 

двата случая? 

Пациент № 3 и 4 са брат и сестра 



пациент 4- VATS 
 

Хистологичен резултат  
 Изразена интрестициална фиброза с релативни 

емфизематозни промени в запазените алвеоли. 
  Последните са тапицирани хиперпластичен епител, 

с фокална лека дисплазия.  
 В част от алвеолите се виждат групи 

хемосидерофаги и псевдоксантомни клетки. 
 Огнищна възпалителна инфилтрация, предимно от 

лимфоцити.  
 Изразена пролиферация на  капилярни и венозни 

съдове 

Патохистологичната картина насочва към UIP 



Изводи 

• Пациент № 3 се презентира със  „ сигурен“ 
образ на IPF, докато №4- с нетипичен- 
области на air trapping, матово стъкло и т.н. 

• В анамнезата трябва да се търси фамилност 

• Генетично обвързаните случаи са до 5-10% 

• Налице е специфична форма на ИПФ- 
фамилна  идиопатична белодробна 
фиброза 



Клиничен случай №5 

• Мъж на 56 години,  

• Оплаквания от прогресиращ задух и 
кашлица с минимални храчки от ~ 2години 

• пушач до преди 1 година 

• Работи като стоматолог 

 



Клиничен случай №5 
КГА 

• ph-7,47; 
•  pCO2-33mm/Hg;  
• pO2- 52mm/Hg;   
• SatO2 -89%;( без О2 ) 

 
ФИД 
• ФВК-  1,18л (31%); 
•  ФЕО1-0,98л(33%);   
• ФЕО1/ФВК- 83 %;  

 
DLCO-2,77- 32,4% 

ЕхоК 
• ЛК :  ТДР/ТСР = 46/32 мм, 

ТДО/ТСО = 86/38  мл,  
• ФИ  ~ 50 %  без сегментни 

нарушения 
• МКП/ЗСЛК = 13/13 мм;  
• ДК: силно дилатирана, 

доминираша, входен тракт 49 
мм, изходен тракт 40 мм,  

• АП - 28 мм, Пулмонална 
региргитация I ст., RVSP ~ 45 
mmHg  

• ТР II+ ст. с два ексцентрични 
джета към МПС.  ДП:  44 кв. 
см.  





VATS- хистологичен резултат 
Паренхим от бял дроб с нарушен хистологичен 
строеж със силно дилатирани алвеоли с формиране 
на кисти,изразена интерстициална 
фиброза,фибробластна пролиферация,умерено 
изразено хронично интерстициално възпаление на 
места с формиране на лимфни фоликули,наличие на 
интраалвеоларни макрофаги,бронхиоларна 
метаплазия и хиперплазия и хипертрофия  на 
гладкомускулните влакна. 
Хистологичната картина съответства на обичайна 
интерстициална пневмония(идиопатична белодробна 
фиброза). 



Благодаря за вниманието 


