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Οι περισσότερες περιπτώσεις ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης είναι 
σποραδικές, δηλαδή απαντούν σε άτομα με ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό 
σε ό,τι αφορά τη νόσο. Ως οικογενής χαρακτηρίζεται η πνευμονική ίνωση 
όταν στην ίδια οικογένεια υπάρχουν τουλάχιστον 2 άτομα με το νόσημα 
αυτό1,2. Η παρουσία πολλαπλών περιπτώσεων πνευμονικής ίνωσης στο ίδιο 
οικογενειακό δένδρο μπορεί να αφορά σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς πνευμο-
νικής ίνωσης, ή συνδυασμού ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και ίνωσης 
σε έδαφος αυτοάνοσου ρευματικού νοσήματος ή εξωγενούς αλλεργικής 
κυψελιδίτιδας ή ακόμα ιδιοπαθών διάμεσων πνευμονιών όπως αποφολι-
δωτικής διάμεσης πνευμονίας ή πλευροπαρεγχυματικής ινοελάστωσης3-5.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι 2-20% των ασθενών με ιδιοπαθή πνευμονική 
ίνωση έχουν οικογενειακό ιστορικό συμβατό με οικογενή πνευμονική ίνω-
ση1. Η προσέγγιση αυτών των ασθενών ξεκινά με ένα αναλυτικό ιστορικό 
με λεπτομερή καταγραφή του οικογενειακού δένδρου. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η μετάδοση του νοσήματος είναι κάθετη από γενιά σε γενιά και 
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα6,7. Τα τελευταία 
15 έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη μελέτη γονιδίων 
που σχετίζονται με την οικογενή πνευμονική ίνωση. Κάποιοι πολυμορφισμοί 
αν και ιδιαίτερα σπάνιοι έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στην ανάπτυξη της 
νόσου (μονογονιδιακή κληρονομική μετάδοση) ενώ κάποιοι άλλοι αν και 
συνήθεις στον γενικό πληθυσμό χαρακτηρίζονται από χαμηλή επίδραση 
στην ανάπτυξη της νόσου (πολυγονιαδιακή κληρονομική μετάδοση)8-10. Οι 
πιο αντιπροσωπευτικοί γενετικοί πολυμορφισμοί που σχετίζονται με την 
οικογενή πνευμονική ίνωση αφορούν στα γονίδια του συμπλέγματος της 
τελομεράσης, των πρωτεϊνών του επιφανειοδραστικού παράγοντα και της 
μουκίνης 5Β9,11 (Πίνακας 1).

Η ανακάλυψη γονιδίων που σχετίζονται με πνευμονική ίνωση με μονογο-
νιδιακή κληρονομική μετάδοση έφερε στο φως νέα στοιχεία σχετικά με την 
παθογένεια της πνευμονικής ίνωσης τόσο οικογενούς όσο και σποραδικής12.

Η πρώτη μετάλλαξη που ταυτοποιήθηκε αφορούσε στο γονίδιο SFTPC 
που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη C του επιφανειοδραστικού παράγοντα σε 
οικογένεια όπου η μητέρα έπασχε από αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία 
από την παιδική ηλικία και τον νεογέννητο κοριτσάκι της από μη ειδική διά-
μεση πνευμονίτιδα4. Οι μελέτες που ακολούθησαν ανακάλυψαν περαιτέρω 
μεταλλάξεις που αφορούσαν στα γονίδια για τις πρωτεΐνες C, A2, A1 του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα (SFTPC, SFTPA2, SFTPA1) καθώς και του πα-
ράγοντα ABCA3 (ATP binding cassette family A, member 3 transporter)13-18. 
Οι εν λόγω πρωτεΐνες του επιφανειοδραστικού παράγοντα εκφράζονται 
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οπαθογενετικά στην DC και στη συνέχεια στην οικογενή 
πνευμονική ίνωση24. Η τελομεράση είναι ένα σύνθετο 
ριβονουκλεϊνικό ένζυμο που καταλύει την προσθήκη 
επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών DNA στα τελομερή, τις 
ειδικές δομές στις άκρες των γραμμικών χρωματοσωμάτων 
με σκοπό την προστασία των χρωματοσωμάτων από την 
απώλεια γενετικού υλικού σε κάθε μίτωση. Το σύμπλεγμα 
της τελομεράσης περιλαμβάνει έναν αριθμό ενεργών 
παραγόντων όπως η δυσκερίνη (DKC1), η ανάστροφη 
τρανσκριπτάση της τελομεράσης (TERT) και το τμήμα RNA 
της τελομεράσης (TERC)1,25. Μεταλλάξεις που αφορούν σε 
αυτά τα γονίδια καθώς και σε άλλα γονίδια που σχετίζονται 
με τα τελομερή ενέχονται στην ανάπτυξη οικογενούς 
πνευμονικής ίνωσης21,22,26-30 (Πίνακας 1). Πιθανοί μηχανισμοί 
μέσα από τους οποίους οι μεταλλάξεις αυτές σχετίζονται 
με την παθογένεση της ίνωσης αφορούν κυρίως σε ελλι-
πή διατήρηση της ακεραιότητας των τελομερών (μικρό 
μήκος τελομερών) με συνοδό διαταραχή της ικανότητας 
απάντησης σε βλαπτικούς παράγοντες και αυξημένους 
ρυθμούς απόπτωσης κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων 
καθώς και σε ενεργοποίηση μηχανισμών αποκατάστασης 
βλάβης και ίνωσης που όμως δεν σχετίζονται με το μήκος 
των τελομερών12,31-36.

Ο κύκλος των σπάνιων γονιδίων με μεγάλη επίδραση 
στην ανάπτυξη οικογενούς πνευμονικής ίνωσης που περι-
γράψαμε μέχρι τώρα εμπλουτίστηκε από την ανακάλυψη 
το 2011 ενός κοινού στον γενικό πληθυσμό πολυμορ-
φισμού που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη 

αποκλειστικά στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου 
ΙΙ και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραι-
ότητας της δομής και της λειτουργίας των κυψελίδων ενώ 
ο παράγοντας ABCA3 είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά 
των πρωτεϊνών B και C (SP-B, SP-C) προς την επιφάνεια του 
κυττάρου μέσα στα πεταλοειδή σωμάτια1,12. Η επίδραση 
των μεταλλάξεων αυτών στην παθογένεση της ιδιοπαθούς 
πνευμονικής ίνωσης φαίνεται να πραγματοποιείται μέσα 
από την ενεργοποίηση μονοπατιών που σχετίζονται με 
τον κυτταρικό θάνατο, το stress του ενδοπλασματικού 
δικτύου, την απόκριση του ενδοπλασματικού δικτύου 
στην παρουσία μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών, σε μη-
χανισμούς απόκρισης, σε βλάβη του γενετικού υλικού 
καθώς και σε απορρύθμιση πολλαπλών ανοσολογικών 
απαντήσεων12,19,20.

Η ανακάλυψη των μεταλλάξεων των πρωτεϊνών του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα ακολουθήθηκε από την 
ταυτοποίηση των μεταλλάξεων του συμπλέγματος της 
τελομεράσης21,22. Αυτή τη φορά η ιδιοπαθής πνευμονική 
ίνωση εξετάστηκε στα πλαίσια μιας σπάνιας πολυσυ-
στηματικής διαταραχής που εκδηλώνεται κυρίως σε 
παιδική ηλικία και αποκαλείται «συγγενής δυσκεράτωση» 
(DC), χαρακτηρίζεται δε από δυστροφία ονύχων, εστιακή 
υπέρχρωση δέρματος και λευκοπλακία στόματος23. Ένα 
ποσοστό ασθενών με το σύνδρομο αυτό αναπτύσσουν 
σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών, ηπατική κίρρωση 
και/ή πνευμονική ίνωση23. Οι μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα 
της τελομεράσης περιγράφτηκαν για πρώτη φορά αιτι-

ΠίνακαΣ 1. Γενετικοί πολυμορφισμοί στην οικογενή πνευμονική ίνωση που έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί τουλάχιστον σε 2 
κλινικές μελέτες (πίνακας τροποποιημένος από τη βιβλιογραφική αναφορά 11)

Γονίδιο Πρωτεΐνη Λειτουργία κληρονομική μετάδοση

SFTPA1 SP-A1 Επιφανειοδραστικός παράγοντας Μονογονιδιακή

SFTPA2 SP-A2 Επιφανειοδραστικός παράγοντας Μονογονιδιακή

SFTPC SP-C Επιφανειοδραστικός παράγοντας Μονογονιδιακή

ABCA3 ABCA3 Επιφανειοδραστικός παράγοντας Μονογονιδιακή

TERT TERT Τελομερή Μονογονιδιακή

TERC TR Τελομερή Μονογονιδιακή

RTEL1 RTEL1 Τελομερή Μονογονιδιακή

DKC1 DKC1 Τελομερή Μονογονιδιακή

TINF2 TIN2 Τελομερή Μονογονιδιακή

MUC5B MUC5B Μουκίνη Πολυγονιδιακή

SFTPA1, SFTPA2, SFTPC: γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες A1, A2, C του επιφανειοδραστικού παράγοντα, ABCA3: ATP binding 
cassette family A, member 3 transporter, TERT: ανάστροφη τρανσκριπτάση της τελομεράσης, TERC: τμήμα RNA της τελομεράσης, 
RTEL1: ρυθμιστής της επιμήκυνσης των τελομερών ελικάση 1, DKC1: δυσκερίνη, TINF2: TERF-1 interacting nuclear factor 2, MUC5B: 
μουκίνη 5Β.
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πνευμονικής ίνωσης κατά 6 έως 8 φορές: πρόκειται για 
τον γενετικό πολυμορφισμό ενός νουλεοτιδίου (SNP) 
rs35705950 του επαγωγέα του γονιδίου που κωδικοποιεί 
τη μουκίνη 5Β (MUC5B)37. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώ-
θηκε στη συνέχεια σε περισσότερες μελέτες38. Φαίνεται 
δε ότι ο πολυμορφισμός αφορά στις ιδιοπαθείς μορφές 
πνευμονικής ίνωσης και όχι σε αυτές που σχετίζονται με 
σαρκοείδωση ή σκληρόδερμα39. Η μουκίνη 5Β μαζί με τη 
μουκίνη 5Α αποτελούν τα βασικά πρωτεϊνικά συστατικά 
της γέλης των εκκρίσεων στους περιφερικούς αεραγωγούς. 
Στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση η έκφρασή της είναι 
αυξημένη τόσο στους περιφερικούς μικρούς αεραγωγούς 
όσο και στα κύτταρα που απαρτίζουν τα τοιχώματα των 
κυστικών σχηματισμών στις βλάβες τύπου κηρήθρας 
(honeycombing cysts)37,40. Ο ρόλος της στην παθογένε-
ση της ίνωσης φαίνεται πως συνδέεται με μηχανισμούς 
φυσικής ανοσίας, βλάβης και αποκατάστασης βλάβης 
στο επιθήλιο των περιφερικών αεραγωγών καθώς και με 
δυσλειτουργία μηχανισμών φλεγμονής και ανοσολογικών 
απαντήσεων που σχετίζονται με τα μακροφάγα στους 
πνεύμονες12,40,41.

Οι οικογενείς και οι σποραδικές μορφές της πνευμονι-
κής ίνωσης συχνά δεν διαφέρουν κλινικά ή παθολογοανα-
τομικά. Εντούτοις η προσεκτική μελέτη αναδεικνύει δια-
φορές σε επίπεδο επιδημιολογίας, παραγόντων κινδύνου, 
ακτινολογικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών 
καθώς και σε επίπεδο φυσικής πορείας, εξωπνευμονικών 
εκδηλώσεων και έκβασης της νόσου1.

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα οι οικογένειες 
ασθενών με οικογενή πνευμονική ίνωση μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν τουλάχιστον 2 έως και περισσότερα από 7 
μέλη  που πάσχουν από τη νόσο42. Η οικογενής πνευμονική 
ίνωση αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου 
για την ανάπτυξη ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης [OR 
=6.1 (95% CI 2.3-15.9)] ενώ αυξάνει σημαντικά τον σχετικό 
κίνδυνο θανάτου από πνευμονική ίνωση στους συγγε-
νείς πρώτου και δεύτερου βαθμού (RR=4.7 και RR=1.92 
αντίστοιχα)43,44. Στις οικογένειες με οικογενή ίνωση τα 
άτομα που προσβάλλονται συχνότερα είναι τα άρρενα 
μέλη που είναι καπνιστές6. Τόσο το κάπνισμα όσο και οι 
περιβαλλοντικές εκθέσεις όπως η έκθεση σε αμίαντο, 
μέταλλα, σκόνη ξύλου και αμμοβολή σχετίζονται ισχυρά 
με την ανάπτυξη της νόσου25. Σε μελέτη που συγκρίνει 
77 ασθενείς με οικογενή πνευμονική ίνωση και 50 με 
σποραδική γίνεται σαφές ότι ενώ τα συμπτώματα της 
νόσου (βήχας, δύσπνοια) δεν διαφέρουν μεταξύ των δύο 
ομάδων, η ηλικία εμφάνισης αυτών καθώς και διάγνωσης 
της νόσου διαφέρει σημαντικά και είναι μικρότερη για τους 
ασθενείς με οικογενή ίνωση (57.97 έτη vs 63.85 και 61.43 

vs 66.58 αντίστοιχα)45. Και στις δύο κατηγορίες ασθενών 
η διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα για το μονοξείδιο 
του άνθρακα (DLCO) αποτελεί την πιο ευαίσθητη μέθο-
δο ανίχνευσης πρώιμων διαταραχών στον λειτουργικό 
έλεγχο της αναπνοής45. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς 
ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής μπορεί να είναι 
εντός φυσιολογικών ορίων, οπότε στην περίπτωση αυτή 
η ακρόαση των πνευμόνων σε συνδυασμό με την αξονική 
τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας μπορεί να ανα-
δείξουν παθολογικά ευρήματα και να αποκαλύψουν τη 
νόσο σε πρώιμο στάδιο46 (Εικόνα 1). Σε συμπτωματικούς 
ασθενείς με οικογενή πνευμονική ίνωση τα ευρήματα 
στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 
μπορεί να είναι  άτυπα, με πιο συχνό εύρημα το δικτυωτό 
πρότυπο σε συνδυασμό με βλάβες θαμβής υάλου (82%) 
ενώ οι βλάβες τύπου κηρήθρας απαντούν σε ποσοστό 
<35%47 (Εικόνα 2). Η κατανομή των βλαβών είναι συχνά 
διάχυτη με υπεροχή σε ένα βαθμό στους άνω λοβούς, 
ενώ έχουν περιγραφεί μικροοζιδιακές βλάβες, διόγκωση 
λεμφαδένων και κυστικές αλλοιώσεις47. Περισσότεροι από 
τους μισούς ασθενείς χαρακτηρίζονται ακτινολογικά σαν 
να ανήκουν σε αδιαφοροποίητη -μη ευκόλως ταξινομού-
μενη- διάμεση πνευμονοπάθεια. Ο παθολογοανατομικός 

Είκόνα 1. Αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 
γυναίκας 64 ετών μη καπνίστριας. Η γυναίκα έχει οικογενει-
ακό ιστορικό με πατέρα με κίρρωση ήπατος, δύο αδελφές 
και έναν αδελφό με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και έναν 
αδελφό και έναν ανιψιό με λευχαιμία. Αν και ασυμπτωματική 
υπεβλήθη σε κλινική εξέταση που ανέδειξε ήχους velcro στην 
ακρόαση των πνευμόνων αμφοτερόπλευρα. Ακολούθησε 
έλεγχος με HRCT που ανέδειξε αρχόμενες αλλοιώσεις διάχυτης 
διάμεσης πνευμονοπάθειας με υποϋπεζωκοτική κατανομή. Τα 
αποτελέσματα του γενετικού ελέγχου αναμένονται.
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έλεγχος στην περίπτωση αυτή θέτει διάγνωση συνήθους 
διάμεσης πνευμονίας (UIP) σε σημαντικό αριθμό ασθε-
νών ενώ κάποιοι από αυτούς παραμένουν χωρίς ακριβή 
ταξινόμηση ακόμα και μετά τη βιοψία47.

Όπως ήδη αναφέραμε, πολλές περιπτώσεις πνευμονι-
κής ίνωσης με κληρονομικό χαρακτήρα αρχικά διαπιστώ-
θηκαν στα πλαίσια του συνδρόμου DC, καθιστώντας έτσι 
γνωστό ότι κάποιοι ασθενείς με πνευμονική ίνωση μπορεί 
να έχουν ταυτόχρονα εξωπνευμονικές εκδηλώσεις όπως 
ηπατική ή/και αιματολογική νόσο που να σχετίζονται με τις 
μεταλλάξεις που φέρουν. Σε ασθενείς με οικογενή ίνωση 
που φέρουν μεταλλάξεις του συμπλέγματος της τελομε-
ράσης αλλά δεν πάσχουν από DC υπάρχει πιθανότητα 
για τους ίδιους ή για άλλα μέλη της οικογένειά τους να 
αναπτύξουν σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού των οστών 
όπως μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα ή απλαστική αναι-
μία ή ηπατική νόσο του τύπου της κίρρωσης ήπατος48-51. 
Ο κίνδυνος ανάπτυξης εξωπνευμονικών εκδηλώσεων 
σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί με 

ακρίβεια1. Άλλοι παράγοντες κινδύνου όπως ιογενείς 
λοιμώξεις, κατάχρηση αλκοόλ και τοξικές φαρμακευτι-
κές ουσίες μπορεί να αυξήσουν αυτόν τον κίνδυνο και 
καλό είναι να αποφεύγονται. Ο κίνδυνος αιματολογικού 
κινδύνου αυξάνεται από γενιά σε γενιά και το φαινόμενο 
αυτό καλείται επίσπευση (anticipation), οφείλεται δε στην 
κληρονομική μετάδοση από γενιά σε γενιά τελομερών 
με μικρό μήκος1.

Μία άλλη παράμετρος που οφείλουμε να λαμβάνουμε 
υπόψη σε ασθενείς με οικογενή πνευμονική ίνωση και κυρί-
ως σε αυτούς που φέρουν μεταλλάξεις του συμπλέγματος 
της τελομεράσης είναι ο αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών 
που διατρέχουν όταν υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
πνεύμονα. Δύο μελέτες από κέντρα αναφοράς του εξωτε-
ρικού, μία από τις ΗΠΑ και μία από τη Γαλλία, καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται 
από μικρότερο χρόνο επιβίωσης μέχρι τη μεταμόσχευση 
ενώ είναι πολύ ευάλωτοι στα σχήματα ανοσοκατασταλτι-
κής θεραπείας που εφαρμόζονται μετά τη μεταμόσχευση, 
αναπτύσσοντας συχνά σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού 
των οστών. Καταλήγουν δε στο θάνατο λόγω λοιμωξιο-
λογικών, αιματολογικών και/ή νεφρολογικών επιπλοκών. 
Οι παρατηρήσεις αυτές καθιστούν αναγκαία πριν από τη 
μεταμόσχευση πνεύμονα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευ-
μονική ίνωση την πραγματοποίηση ειδικού αιματολογι-
κού, γενετικού και ηπατολογικού ελέγχου ενώ παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την προσαρμογή των σχημάτων της 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας που πρέπει να εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για επιπλοκές52,53. Σε 
μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προμεταμο-
σχευτικού ελέγχου ασθενών με νόσο που σχετίζεται με 
μικρό μήκος τελομερών, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς 
αυτοί συχνά παρουσιάζουν εκτός από την πνευμονική 
ίνωση, υποκλινικές μορφές ηπατικής και αιματολογικής 
νόσου που δεν αναδεικνύονται εύκολα στον εργαστηριακό 
έλεγχο ρουτίνας54.

Το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με οικογενή πνευ-
μονική ίνωση σε έδαφος μεταλλάξεων του συμπλέγματος 
της τελομεράσης φαίνεται ότι είναι μικρότερο σε σχέση 
με τις σποραδικές μορφές της νόσου25. Αντίθετα οι φορείς 
του πολυμορφισμού στο γονίδιο MUC5B έχουν καλύτερη 
επιβίωση τόσο στις σποραδικές όσο και στις οικογενείς 
μορφές της νόσου55,56. Σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις των 
πρωτεϊνών του επιφανειοδραστικού παράγοντα και του 
παράγοντα ABCA3, αυτές εκδηλώνονται με μεγάλο εύρος 
κλινικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν σύνδρομα 
σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας σε βρεφική και 
παιδική ηλικία μέχρι πνευμονική ίνωση, συνδυασμό ίνω-
σης με εμφύσημα και πνευμονική ίνωση με καρκίνο του 

Είκόνα 2. Αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας  
άνδρα ασθενούς 46 ετών μη καπνιστή, που αναδεικνύει 
βλάβες με δικτυωτό πρότυπο, θαμβή ύαλο και βρογχιεκτασίες 
εξ’έλξεως στις βάσεις των πνευμόνων αμφοτερόπλευρα. 
Η βιοψία πνεύμονα σε ηλικία 42 ετών ήταν συμβατή με το 
πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας. Ο ασθενής έχει 
δύο συγγενείς πρώτου βαθμού με διάμεση πνευμονοπάθεια, 
έναν με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και έναν με πνευμονική 
ίνωση στα πλαίσια ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Ο γενετικός 
έλεγχος ανέδειξε μετάλλαξη TERC.
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πνεύμονα στους ενήλικες. Η νόσος σε κάθε περίπτωση 
μπορεί να είναι από ασυμπτωματική έως πολύ βαριά και 
να οδηγεί στον θάνατο16,57-59.

Η μελέτη των ασθενών με οικογενή πνευμονική ίνωση 
γεννά πολλά ερωτήματα μεταξύ των οποίων πώς είναι 
εφικτή η διάγνωση της νόσου σε αρχικά στάδια, πώς η 
πρώιμη διάγνωση μπορεί να αλλάξει τη φυσική πορεία 
της νόσου και πώς το γενετικό προφίλ ενός ασθενούς 
μπορεί να επηρεάσει την ανταπόκριση στις θεραπείες.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι ο έλεγχος 
σε οικογένειες ασθενών με οικογενή πνευμονική ίνωση 
αναδεικνύει παθολογικά ευρήματα συμβατά με διάμεση 
πνευμονοπάθεια στην αξονική τομογραφία θώρακος 
υψηλής ευκρίνειας σε ποσοστό 14-25%46,60. Η κλινική 
σημασία της παρατήρησης αυτής δεν είναι γνωστή. Πολύ 
πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα πρωτότυπης 
επιστημονικής μελέτης όπου εξετάστηκαν ενδελεχώς με 
απάντηση σε ερωτηματολόγια, καθώς και με αιματολογικές 
εξετάσεις, αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρί-
νειας, βρογχοσκόπηση με βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα 
και διαβρογχική βιοψία 75 ασυμπτωματικά μέλη οικο-
γενειών με οικογενή πνευμονική ίνωση. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει ότι πολλά από τα άτομα 
αυτά εκδηλώνουν στοιχεία συμβατά με αναδιαμόρφωση 
του πνευμονικού παρεγχύματος και δυσλειτουργία του 
κυψελιδικού επιθηλίου. Η σημασία αυτών των ευρημάτων 
και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη πνευμονικής ίνωσης 
σε άτομα υψηλού κινδύνου θα διατυπωθεί στο μέλλον 
μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση των εν λόγω 
ατόμων60. Ακόμα πιο πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 
των ΗΠΑ με αντικείμενο τη θεραπεία με νταναζόλη (ένα 
συνθετικό ανδρογόνο) ασθενών με νόσο σχετιζόμενη με 
μικρό μήκος τελομερών, κατεξοχήν δηλαδή με σύνδρομα 
ανεπάρκειας μυελού των οστών ή/και πνευμονική ίνω-
ση. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς 
η εν λόγω θεραπεία αυξάνει το μήκος των τελομερών 
και σταθεροποιεί την αιματολογική κατ’εξοχήν νόσο σε 
ένα ποσοστό ασθενών61. Ίσως στο μέλλον να έχουμε τη 
δυνατότητα να ενσωματώνουμε τη γενετική ταυτότητα 
του κάθε ασθενούς στις θεραπευτικές μας αποφάσεις, 
κυρίως αν αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα 
την παθογένεια, τη βαρύτητα, τον κίνδυνο προόδου της 
νόσου και την απάντηση στη θεραπεία2,62,63.

Στην παρούσα φάση επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε 
με σοφία και σύνεση τα αποτελέσματα του γενετικού 
ελέγχου σε ασθενείς με οικογενή πνευμονική ίνωση64. 
Ο γενετικός έλεγχος οφείλει να πραγματοποιείται μόνο 
μετά από ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συγκα-
τάθεση στα πλαίσια ομάδας ειδικών που να περιλαμβάνει 
γενετιστή. Οι ασθενείς που δικαιούνται γενετικό έλεγχο 
είναι αυτοί με συμβατό οικογενειακό ιστορικό, με σημεία 
συνδρόμου που σχετίζεται με μικρό μήκος τελομερών, 
άτομα που αναπτύσσουν πνευμονική ίνωση σε νεαρή 
ηλικία καθώς και όσοι ασθενείς θα υποβληθούν σε μεταμό-
σχευση πνεύμονα. Ο έλεγχος συγγενών των ασθενών που 
φέρουν γονιδιακές μεταλλάξεις ίσως θεωρηθεί σκόπιμος 
στο άμεσο μέλλον κάτω από ειδικές προϋποθέσεις ενώ 
μεγάλη αξία έχει η σύσταση για αποφυγή τοξικών παρα-
γόντων και περιβαλλοντικών/επαγγελματικών εκθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του καπνού του τσιγάρου, στις 
οικογένειες αυτές και ειδικότερα στα νεότερα μέλη τους1.

Η πρόοδος που έχει προκύψει στο θέμα του γενετικού 
ελέγχου στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση τα τελευταία 
έτη, έχει αποκαλύψει έναν νέο ορίζοντα στην προσέγγιση 
των ασθενών τόσο με σποραδική όσο και με οικογενή 
πνευμονική ίνωση.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες για τον 
γενετικό έλεγχο στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Ελπί-
ζουμε οι επόμενες διεθνείς οδηγίες για τη διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου να αξιολογήσουν και να οργανώσουν 
τη συσσωρευμένη σύγχρονη γνώση και να αφιερώσουν 
ένα κεφάλαιο τόσο στο γενετικό έλεγχο όσο και την 
αντιμετώπιση ασθενών με οικογενή πνευμονική ίνωση.
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