
Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ) είναι μια ετερογενής, εξελισσόμενη, μη
αναστρέψιμη ινωτική νόσος με φτωχή πρόγνωση και περιορισμένο χρόνο
επιβίωσης μετά τη διάγνωση 1,2,3. Η επίπτωση της νόσου αυξάνει
παγκοσμίως3, ενώ αποτελεί μια από τις συχνότερες ιδιοπαθείς διάμεσες
πνευμονίες στην Ελλάδα4,5.

Εντούτοις επιδημιολογικά, κοινωνικά, και κλινικά δεδομένα για την ΙΠΙ και τις
διαθέσιμες θεραπείες της δεν έχουν συλλεχθεί μεθοδικά στον Ελλαδικό χώρο
σε πραγματικές συνθήκες στα πλαίσια προοπτικών μελετών6,7,8,9.

Η μελέτη «PNEUMON» είναι μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, η οποία
αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με ΙΠΙ που
λαμβάνουν πιρφενιδόνn, με δευτερεύοντες στόχους, μεταξύ άλλων, την
πορεία της νόσου, τη συμμόρφωση στη θεραπεία και την ασφάλεια.

Στην παρούσα ενδιάμεση στατιστική ανάλυση συμπεριελήφθησαν δεδομένα
102 ενήλικων ασθενών τα οποία συλλέχθηκαν από τον Απρίλιο του 2017
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Τα δεδομένα προήλθαν από 8 νοσοκομεία
στην Ελλάδα και αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των ασθενών με ΙΠΙ
που βρίσκονται σε αγωγή με πιρφενιδόνη στην Ελλάδα. H έναρξη της
αγωγής με πιρφενιδόνη κατά τη συνήθη κλινική πρακτική ήταν εντός 7
ημερών από την ένταξη στη μελέτη. Η μέση έκθεση (±ΣΑ) στην πιρφενιδόνη
κατά την ενδιάμεση ανάλυση ήταν 18,9 (±7,9 μήνες). Μέχρι το διάστημα της
ενδιάμεσης ανάλυσης, 18 ασθενείς αποχώρησαν από τη μελέτη.

Η πλειοψηφία των ασθενών είναι άνδρες (85,3%), ηλικίας 65-80 ετών
(75,5%) με διάμεση διάρκεια νόσου από τη διάγνωση 3 μήνες (ΕΤΕ: 2-7
μήνες) και διάμεση διάρκεια συμπτωμάτων της ΙΠΙ 11 μήνες (ETE: 6-25
μήνες).

Το 71,6% ήταν νεοδιαγνωσθέντες (<6 μήνες) (Σχήμα 1), ενώ το 96,1% δεν
είχε λάβει άλλη θεραπεία για την ΙΠΙ. Η διάμεση τιμή των πακέτων-ετών ήταν
40 για τους πρώην και 83,5 για τους ενεργούς καπνιστές.

Περίπου το 1/3 των ασθενών παρουσίαζε παράγοντες κινδύνου για την ΙΠΙ, οι
συχνότεροι εκ των οποίων ήταν το κάπνισμα (κυρίως πρώην καπνιστές), το
οικογενειακό ιστορικό ΙΠΙ, και η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
(Σχήματα 2 & 3).

H πλειοψηφία των ασθενών (86,3%) είχε κατά την ένταξη στη μελέτη τουλάχιστον
1 ενεργό συνοδό νόσημα, κυρίως μη πνευμονικό, με το 51% να πάσχει από 3
ενεργά συνοδά νοσήματα (Σχήμα 4). Τα αναφερόμενα ενεργά συνοδά νοσήματα
συνάδουν με το ηλικιακό εύρος των ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατάθλιψη
και άγχος αναφέρθηκαν αντίστοιχα στο 6,9% και 2% των ασθενών, ποσοστά τα
οποία είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με ανάλογα ευρήματα σε νεοδιαγνωσθέντες
με ΙΠΙ ασθενείς υπό αγωγή με πιρφενιδόνη στην Ελλάδα6. Oμοίως, χαμηλό ήταν
το ποσοστό των ασθενών με αναφερόμενα αναπνευστικά συνοδά νοσήματα κατά
την ένταξη στη μελέτη (4,9%). Οι συννοσηρότητες επιδρούν όχι μόνο στην
πνευμονική λειτουργία, αλλά και στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με
διάμεσες πνευμονοπάθειες10,11. Μόνο το 1% των ασθενών λάμβανε ταυτόχρονα
άλλη αγωγή για την ΙΠΙ, με το 11,4% να χρησιμοποιεί συμπτωματική θεραπεία για
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Η αξιολόγηση της ποιότητα ζωής πραγματοποιήθηκε μέσω του Saint George’s
Respiratory Questionnaire (SGRQ)12. H μέση τιμή (±ΣΑ) του SGRQ κατά την
ένταξη των ασθενών στη μελέτη ήταν 35,65 (±18,13), περιγράφοντας ήπια-μέτρια
επίδραση της ΙΠΙ.

Τα αποτελέσματα του λειτουργικού ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας
υποδηλώνουν ήπια-μέτριας βαρύτητας νόσο (Πίνακας 1).

Δεν παρατηρήθηκε πρόοδος νόσου ή απαιτήθηκε νοσηλεία λόγω παρόξυνσης
της ΙΠΙ στο διάστημα της ενδιάμεσης ανάλυσης.

Aσφάλεια

Ανεπιθύμητα συμβάντα και σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα εμφανίστηκαν στο
34,3% και 13,4% των ασθενών αντίστοιχα, με το 22,5% ενδεχομένως να
σχετίζεται με το φάρμακο.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν το εξάνθημα (7,8%
των ασθενών), η φωτοευαισθησία (5,9%), οι πεπτικές διαταραχές (2,9%) και η
διάρροια (2%).

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάστηκαν σε 4,9% των ασθενών και
περιλάμβαναν: φωτοευαισθησία (2%), μετεωρισμό (1%), κόπωση (1%) και
κνησμό (1%). Η επίπτωση ορισμένων συνήθων ανεπιθύμητων ενεργειών,
όπως η μειωμένη όρεξη (2%), η διάρροια (2%) και το μειωμένο σωματικό
βάρος (1%) ήταν χαμηλή, ενώ κανένας ασθενής δεν εμφάνισε αυπνία. Οι
προαναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες της πιρφενιδόνης επιδρούν στην
εκτίμηση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με ΙΠΙ9.

Κατά το χρονικό διάστημα της ενδιάμεσης ανάλυσης, 11 ασθενείς (10,8%)
αποχώρησαν πρόωρα από τη μελέτη λόγω ανεπιθύμητων συμβάντων και 9
ασθενείς (8,8%) απεβίωσαν. Οι θάνατοι αποδόθηκαν σε καρδιακή ανακοπή
(44,4%), λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (22,2%), πνευμονικό
εμβολισμό (11,1%), και καρκίνο του πνεύμονα (11,1%). Για έναν ασθενή δεν
καταγράφηκαν επαρκείς πληροφορίες για την αιτία θανάτου του.

Συμμόρφωση στη θεραπεία

H συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (97%) ακολούθησε το ενδεδειγμένο
δοσολογικό σχήμα τιτλοποίησης διάρκειας 2 εβδομάδων έως τη συνιστώμενη
μέγιστη ημερήσια δόση συντήρησης (2.403 mg πιρφενιδόνης).

Συνολικά, τροποποίηση της δόσεως πιρφενιδόνης λόγω ανεπιθύμητων
συμβάντων, ανεξαρτήτως αιτιολογικού συσχετισμού, παρατηρήθηκε σε
περίπου 10% των ασθενών.. Οι προσαρμογές της συνιστώμενης ημερήσιας
δόσης, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
πιρφενιδόνη, είναι αναμενόμενες. Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης ανάλυσης,
προσαρμογές δοσολογίας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως,
φωτοευαισθησίας ή γαστρεντερικών διαταραχών, παρατηρήθηκαν σε
ποσοστό 8,8% των ασθενών.
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Πίνακας 1: Παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας κατά την ένταξη

στη μελέτη

Παράμετροι Μέση τιμή (±ΣΑ) Διάμεση τιμή (±ΕΕΤ)

Δύσπνοια κατά MRC 2,25 ± 0,97 2,00 (2,00 - 3,00)

DLCO predicted % 49,54 ± 16,36 49,10 (39,75 - 58,56)

FVC (L) 2,54 ± 0,71 2,50 (1,98 - 3,00)

FVC predicted (%) 76,25 ± 15,29 76,00 (65,75 - 87,00)

MRC: Medical Research Council (βαθμός 1-5); DLCO: Diffusing capacity of lung for 

carbon monoxide; FVC: Forced vital capacity.

▪Τα κλινικο-επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την ένταξη στη μελέτη είναι σε

συμφωνία τόσο με τα δεδομένα άλλων μελετών με πιρφενιδόνη σε πραγματικές συνθήκες5,6,713,14

όσο και με δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από αναδρομικές μελέτες παρατήρησης σε ασθενείς με

ΙΠΙ υπό αγωγή με πιρφενιδόνη στην Ελλάδα5,6,7.

▪Η ενδιάμεση ανάλυση των δεδομένων ασφάλειας συνάδει με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του

φαρμάκου και επιβεβαιώνει ότι η πιρφενιδόνη ήταν καλώς ανεκτή1,6,7,8,9,12,13,14,15. Το ποσοστό των

ασθενών με ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συγκρίσιμο ή/και χαμηλότερο με αντίστοιχα ποσοστά από

μελέτες με πιρφενιδόνη σε πραγματικές συνθήκες6,7,9,13,14,16. Ομοίως, η θνησιμότητα και το ποσοστό

των ασθενών που διέκοψε την αγωγή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν συγκρίσιμα ή/και

χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχες μελέτες σε πραγματικές συνθήκες3,6,7,9,13,15.

▪H αξιολόγηση της ποιότητας ζωής μέσω SGRQ συνάδει με την αρχική κλινικο-εργαστηριακή

αξιολόγηση βαρύτητας της ΙΠΙ. Η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία ήταν υψηλή με τη

συντριπτική πλειοψηφία (91,7%) των ασθενών να λαμβάνει πιρφενιδόνη στη συνιστώμενη ημερήσια

δόση συντήρησης7. Το χαμηλό ποσοστό των ασθενών της παρούσας ενδιάμεσης ανάλυσης με

κατάθλιψη και άγχος, σε συνδυασμό με την έγκαιρη διάγνωση της ΙΠΙ, τη χαμηλή επίπτωση των

ανεπιθύμητων ενεργειών και των προσαρμογών ή προσωρινών διακοπών της αγωγής

ενδεχομένως συμβάλλουν στην υψηλή συμμόρφωση των ασθενών16,17,18.

▪Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανάλυσης είναι αντιπροσωπευτικά των ασθενών με ΙΠΙ στην

Ελλάδα και καταδεικνύουν τη σημασία της πρώιμης έναρξης κατάλληλης αγωγής για τη διατήρηση

της πνευμονικής λειτουργίας και τη μείωση της θνησιμότητας της νόσου12. Επιπρόσθετα ευρήματα

από τη μελέτη θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.
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