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IDIOPĀTISKAS PLAUŠU FIBROZES 
(IPF) DEFINĪCIJA:

Idiopātiska plaušu fibroze (IPF) ir nezināmas 
etioloģijas hroniska, progresējoša, fibrozējoša 
intersticiāla pneimonija, kura attīstās 
pieaugušajiem. Radioloģiski un morfoloģiski to 
raksturo parasta intersticiāla pneimonija (Usual 
Interstitial pneumonia – UIP)1. 

IEVADVĀRDI

Mēs nevaram atpazīt un diagnosticēt slimības, par kurām neko 
nezinām.

Pēdējo gadu laikā pasaulē un arī Latvijā arvien biežāk tiek runāts par 
retajām slimībām. Pie retajām slimībām pieskaitāmas tādas, ar kurām 
saslimstība nepārsniedz 50 gadījumus uz 100`000 iedzīvotāju.

Viena no retajām slimībām ir idiopātiska plaušu fibroze (IPF), kas 
pieder pie idiopātisku intersticiālu pneimoniju grupas un ir biežāk 
sastopamā no tām.

Šai slimībai ir raksturīgs pakāpeniski progresējošs elpas trūkums, kas 
noved līdz elpošanas nepietiekamībai dažu gadu laikā. Tās prognoze ir 
sliktāka nekā lielai daļai onkoloģisko slimību.

Ņemot vērā, ka ar IPF vairumā gadījumu slimo esošie vai bijušie 
smēķētāji virs 50 gadu vecuma, kā arī nespecifiskos slimības 
simptomus, tās diagnostika lielākoties ir ļoti novēlota. Pacientu 
sūdzības tiek saistītas gan ar vecumu, gan ar nereti esošo ilgstošo 
smēķēšanas anamnēzi. IPF pacientiem bieži ir tādas kardiālas 
patoloģijas kā sirds mazspēja un koronāra sirds slimība, ar ko arī tiek 
izskaidrots elpas trūkums. Auskultatīvi virs plaušām dzirdamie Velkro 
tipa trokšņi tiek saistīti ar sastrēgumu mazajā asinsrites lokā utt. 
Pacienti ilgstoši nenokļūst pneimonologa redzeslokā, kā dēļ netiek 
noteikta pareiza diagnoze, tādā veidā ievērojami aizkavējot ārstēšanas 
uzsākšanu un pasliktinot pacienta jau tā slikto prognozi. 

Šobrīd arī Latvijā IPF terapijā ir pieejami medikamenti, kas aizkavē 
slimības progresēšanu un plaušu funkcijas pasliktināšanos. Diemžēl 
Latvijā diagnosticēto IPF gadījumu un terapiju saņemošo pacientu 
skaits ir vismaz 10 reizes mazāks kā citviet Eiropā, līdz ar to nebaidos 
apgalvot, ka daļa pacientu tā arī mirst bez noskaidrota patiesā nāves 
cēloņa.

Esmu pārliecināta, ka, uzlabojot dažādu specialitāšu ārstu informētību 
par retajām slimībām, var mainīt daudzu pacientu un viņu ģimeņu 
likteņus.

Zaiga Kravale
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KAS IR IDIOPĀTISKA PLAUŠU FIBROZE 
(IPF)?
Par IPF vienmēr jāaizdomājas, ja pieaugušais sūdzas par hronisku, 
pakāpeniski progresējošu elpas trūkumu un klepu; auskultējot virs 
plaušu bazālajām daļām dzirdami sausi, sprakšķoši trokšņi ieelpā 
un ir vērojami pulksteņstikla nagi 2, 3, 4. Pacienti ar šādām sūdzībām 
nokļūst dažādu specialitāšu, īpaši, ģimenes ārstu, internistu un 
kardiologu redzeslokā. Ir ļoti būtiski atpazīt šo slimību un savlaicīgi 
konsultēt pacientu pie pneimonologa, lai diagnoze tiktu apstiprināta 
pēc iespējas ātrāk. Diemžēl laiks no pirmajām pacientu sūdzībām 
līdz diagnozes noteikšanas brīdim nereti ir vairāki gadi. 

IPF gaita nav prognozējama. Daļai pacientu slimība progresē 
pakāpeniski, radot progresējošu plaušu funkcijas pasliktināšanos, 
elpošanas mazspēju un nāvi. Daļai pacientu slimības gaita ir ļoti 
strauja, novedot pacientus līdz nāvei dažu mēnešu laikā kopš pirmo 
simptomu parādīšanās. IPF gaitā var attīstīties arī IPF uzliesmojumi 
bez skaidri zināma izraisošā faktora. Pacientiem izteikti pieaug 
elpas trūkums, progresē elpošanas nepietiekamība, un, neskatoties 
uz terapiju, stacionārā mirst aptuveni 50% pacientu 5.

Ar IPF biežāk slimo virs 50 gadu vecuma. Vīrieši slimo biežāk kā 
sievietes 4, 5.

Idiopātiskas plaušu fibrozes incidence variē no 4,6–16,3 uz 
100`000 iedzīvotāju gadā; prevalence variē no 14,0–42,7 uz 
100`000. Ļoti variablā incidence un prevalence var būt saistīta ne 
tikai ar reālajiem saslimstības datiem, bet ir atkarīga arī no slimības 
atpazīstamības un reģistru esamības 5.

~5% gadījumu IPF sastopama 2 vai vairākiem ģimenes 
locekļiem (ģimenes IPF). Par ģenētikas ietekmi liecina IPF biežāka 
sastopamība starp monozigotiskajiem dvīņiem, kuri ir auguši un 
dzīvo atsevišķi. Novērots, ka ģimenes IPF gadījumā, slimība attīstās 
agrākā vecumā 1. 

SASLIMSTĪBA DAŽĀDĀS 
VECUMA GRUPĀS 6
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ZINĀMIE IPF ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE 
RISKA FAKTORI 1, 7, 8

Ar pacientu saistītie riska 
faktori:

> Vīrieša dzimums

> Vecums

> Smēķēšana

>  Vīrusu infekcijas  
(EBV – Ebšteina-Barra vīruss,  
HSV – Vienkāršais herpes vīruss,  
HCV – Hepatīta C vīruss)

>  Gastroezofageālā atviļņa slimība

> Cukura diabēts

> Ģenētiska predispozīcija

Apkārtējās vides 
faktori:

> Darbs lauksaimniecībā

>  Darbs ar metāla 
putekļiem

> Lopkopība

> Putnkopība

> Friziera arods

Vidējā IPF pacientu dzīvildze ir 2–3 gadi 1.

Tikai 20–30% IPF pacientu izdzīvo 5 gadus kopš diagnozes 
noteikšanas brīža 9.

IPF PACIENTU NĀVES CĒLOŅI 10
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IPF PAZĪMJU KOPUMS 1, 11

Klepusc

Elpas  
trūkumsd

Vecums virs 
50 gadieme

Novirzes plaušu 
funkcionālajos  

testosf

IPFBungvālīšu 
pirkstia

Auskultatīvi  
abpusēji Velkro tipa 
trokšņi virs plaušu 
bazālajām daļāmb

a  Pulksteņstikla nagi norāda uz 
tālu progresējušu slimību. 

b  Velkro tipa trokšņi – sausi, 
sprakšķoši trokšņi virs plaušu 
bazālajām daļām no ieelpas 
sākuma brīža. Progresējot  
slimībai izklausāmi arī aug-
stākās plaušu daļās. 

c  Vairāk kā 70% IPF pacientu 
sūdzas par klepu. Klepus,  
lielākoties, ir sauss, pastipri-
nās runājot. Slimībai progre-
sējot, klepus var kļūt mokošs, 
izteikti pasliktinot pacienta 
dzīves kvalitāti. 

d  IPF raksturīgs pakāpeniski 
progresējošs elpas trūkums. 
Sākotnēji pacients elpas  
trūkumu izjūt pie lielākas 
fiziskas slodzes, vēlāk – arī 
miera stāvoklī.

e  Visbiežāk ar IPF saslimst virs 
50 gadu vecuma. Palielino-
ties vecumam, saslimstības 
biežums pieaug.

f  Veicot spirogrāfiju, lielāko-
ties, konstatējamas restriktīva 
tipa izmaiņas, tomēr normāla 
spirogrāfija neizslēdz IPF. 
Jāatceras, ka lielākā daļa IPF 
pacientu ir esošie vai bijušie 
smēķētāji, tādēļ spirogrāfijā 
un ķermeņa pletizmogrāfijā 
var konstatēt gan obstruktīva 
tipa, gan jaukta tipa elpoša-
nas funkcijas traucējumus. 
Daudz jutīgāks ir gāzu difūzi-
jas tests – difūzijas traucēju-
mus var konstatēt jau agrīnās 
slimības stadijās. 
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IPF DIAGNOSTIKAS ALGORITMS 1

*MDK – multidisciplināra komanda
UIP - parasta intersticiāla pneimonija

Identificējami intersticiālas plaušu slimības 
iemesli?

Iespējama IPF

CT

UIP
Iespējama UIP
Neklasificējama fibroze

Iespējama UIP
Neatbilstoša UIP

Jā

Nav UIP

UIP

Ķirurģiska plaušu biopsija

MDK*

IPF/Varbūt IPF IPF Nav IPF

>  Gastroezofageālā atviļņa slimība (līdz pat 90% 
pacientu)

>  Obstruktīva miega apnoja 

>  Adipozitāte

>  Kardiovaskulāras slimības (koronāra sirds  
slimība, plaušu artērijas trombembolija, dziļo 
vēnu tromboze, pulmonāla hipertensija)

>  Plaušu vēzis

>  Emfizēma 

>  Depresija

>  Cukura diabēts

>  Osteoporoze 

BIEŽĀKĀS IPF BLAKUSSLIMĪBAS 1, 7, 8
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Histoloģiski biopsijas materiāls var tikt aprakstīts kā: tipiska parasta 
intersticiāla pneimonija (UIP), iespējama UIP, varbūtēja UIP un neatbilstoša 
UIP 1.

DATORTOMOGRĀFIJA –  
“ZELTA STANDARTS” IPF DIAGNOSTIKĀ
Tipiska UIP, iespējama UIP, neatbilstoša UIP 12. 

IPF DIAGNOZES NOTEIKŠANAI 
IR NEPIECIEŠAMS 1:

1.  Izslēgt zināmas etioloģijas intersticiālu plaušu 
slimību (dažādas etioloģijas hipersensitīvu 
pneimonītu, medikamentu izraisītu plaušu 
bojājumu, saistaudu sistēmas slimības ar 
pavadošu plaušu bojājumu u. c.)

2.  Datortomogrāfiski – parasta intersticiāla 
pneimonija (UIP). Būtiski, ka pacientiem ar 
tipisku UIP datortomogrāfiski, izslēdzot zināmas 
etioloģijas intersticiālu plaušu slimību, IPF 
diagnoze tiek noteikta bez ķirurģiskas biopsijas. 
Šādiem pacientiem, veicot ķirurģisku plaušu 
biopsiju, ievērojami pieaug IPF uzliesmojuma risks. 

3.  Atbilstoša radioloģiskā atradne, kombinācijā ar 
histoloģisko atradni pacientiem, kam tiek veikta 
ķirurģiska plaušu biopsija. 

PARASTAS INTERSTICIĀLAS PNEIMONIJAS (UIP) DATORTOMOGRĀFIJAS KRITĒRIJI 1

Tipiska UIP 
(nepieciešamas 
visas pazīmes)

>  Bazāla, subpleirāla lokalizācija

>  Retikulāras pārmaiņas

>  Bišu šūnas ar vai bez trakcijas bronhektāzēm

>  Neatbilstošu UIP pazīmju iztrūkums

Iespējama UIP  
(visas 3 pazīmes)

>  Bazāla, subpleirāla lokalizācija

>  Retikulāras pārmaiņas

>  Neatbilstošu UIP pazīmju iztrūkums

Neatbilstoša UIP  
(jebkura no 
pazīmēm)

>  Dominējošas pārmaiņas plaušu augšlaukos 
un viduslaukos

>  Dominējoši peribronhovaskulāras pārmaiņas

>  Daudz matstikla tipa pārmaiņu

>  Daudz sīknodulāru pārmaiņu (abpusējas, augšlaukos)

>  Cistas (multiplas, abpusējas, ārpus bišu šūnu zonām)

>  Mozaīkas tipa pārmaiņas/gaisa slazds (abpusēji, 
trīs vai vairākās daivās)

>  Bronhopulmonālo segmentu/daivu konsolidācija
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ĀRSTĒŠANA

Terapijā lietojami antifibrotiskie medikamenti – pirfenidons 
(ESBRIET) un nintedanibs (OFEV) 2. Šie medikamenti ir izrakstāmi ar 
individuāla konsīlija lēmumu.

Pirfenidona darbības mehānisms: inhibē TGF-β, TNF-α, nomāc 
kolagēna veidošanos un aizkavē fibroblastu proliferāciju 2.

Nintedanib darbības mehānisms: intracelulāri inhibē tirozīnkināzes, 
saistās ar VEGF, FGF un PDGF receptoriem 2.

Tādi medikamenti kā: prednizolons, azatioprīns, N-ACC, imatinibs, 
varfarīns, ambrisentāns, bosentāns, sildenafils, macitentāns – IPF 
terapijā NAV LIETOJAMI 2.

Simptomātiskas gastroezofageālās atviļņa slimības (GERS) 
gadījumā apsverama protonu sūkņu inhibitoru pievienošana 
terapijai 1, 2.

Katra gadījuma izskatīšanu ir jāveic multi disciplinārai ārstu 
komandai, kas ievērojami paaugstina pareizas diagnozes 
noteikšanas iespējamību, un ir īpaši nozīmīga gadījumos, kad 
radioloģiskā un/ vai histoloģiskā aina nav tipiska.

MULTIDISCIPLINĀRA 
ĀRSTU KOMANDA

PNEIMONOLOGS PATOLOGSRADIOLOGS
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IDIOPĀTISKA 
PLAUŠU 
FIBROZE

NOPIETNA, NEATGRIEZENISKA 
PLAUŠU SLIMĪBA

IPF DIAGNOZES NOTEIKŠANA IR APGRŪTINĀTA

KĀPĒC NEPIECIEŠAMS DARĪT  
VĒL VAIRĀK

Darīt VĒL 
VAIRĀK

?
 

 

Nokavēts?
 

 

Nokavēts

?
 

 

Nokavēts

?
 

 

Nokavēts
?

 
 

Nokavēts

Agresīvāka kā vairums 
onkoloģisko slimību

?
 

 

Nokavēts

Agrīna diagnostika 
ir būtisks priekšnosacījums 

agrīnai terapijas uzsākšanai

?
 

 

Nokavēts

Kas ilgtermiņā 
uzlabo pacienta prognozi

IPF pacientu plaušu audi 
sarētojas, kas elpošanu 
padara arvien grūtāku

60% pacientu ar apstiprinātu 
IPF diagnozi ārstēšana tiek 

uzsākta novēloti

50% IPF pacientu sākotnēji tiek 
noteikta nepareiza diagnoze

?
 

 

Nokavēts

50%

Pēc diagnozes 
noteikšanas tikai 50% 

pacientu nodzīvo  
2–5 gadus
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