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Κυστική ίνωση - Επιδημιολογικά στοιχεία 

Ευρώπη  

•   ̴1:2.500 γεννήσεις 

• 4-5 % γενικού πληθυσμού: φορείς μετάλλαξης 
CFTR γονιδίου 

• > 35.000 ασθενείς 

Ελλάδα 

• 4-5 % γενικού πληθυσμού: φορείς μετάλλαξης 
CFTR γονιδίου 

• περίπου 40-50 νέοι ασθενείς / χρόνο 

 





Αλλαγές στην επιδημιολογία της ΚΙ 

 Σημαντική αύξηση στην επιβίωση των ασθενών  

  ̴50% ασθενών είναι ενήλικες 

 Στην πλειοψηφία των ασθενών η διάγνωση 

τίθεται σε ηλικία < 2 ετών 

  

 

 



CF: A Changing Population 



CF Foundation Patient Registry, 2014 



September 8, 1989 

Lap-Chee Tsui John Riordan Francis S. Collins 



CF: A Story of Progress 

1950 1989 2015 
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Rowe SM et al., NEJM 2005 

Classes of CFTR Mutation 

>2000 mutations identified 

 
Class I Defective synthesis 

 

Class II  Defective processing 

 

Class III  Defective regulation 

 

Class IV  Defective conductance 

 

Class V  Reduced quantity 

 

Class VI Increased turnover 

 



CFTR function  
it’s not just chloride secretion 

 Regulation of other apical channels (eNAC) 

 

 Secretion of bicarbonate 

 

 Secretion of glutathione 

 

 Other secretory and regulatory functions? 



www.healthcare innovations.org, 2015 
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Normal CFTR function 

http://www.cfgenetherapy.org.uk/cysticfibrosis/article/

What_causes_Cystic_Fibrosis 

 



Abnormal CFTR function 

http://www.cfgenetherapy.org.uk/cysticfibrosis/article/

What_causes_Cystic_Fibrosis 

 



Mucociliary clearance 
The importance of airway hydration 

 

Ratjen F NEJM 2006 



Airway surface liquid depletion in CF 

Ratjen F NEJM 2006 



Regulation of airway surface liquid 

Button BM et al,  Cold Spring Harbor Perspect 2013 



Quinton P. Am J Physiol 2010 

Bicarbonate and Mucus Secretion 



Inflammation 

Mucus obstruction 

Infection 

Defective ion transport 

Defective mucociliary clearance  

Airway surface liquid depletion  

CFTR gene defect 

Pathophysiology of CF Lung disease 
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Διάγνωση πριν τη γέννηση 

 Λήψη χοριακών λαχνών 

 Αμνιοκέντηση 



Διάγνωση πριν τη γέννηση 

 Υπερηχογενές έντερο 

• 0,2% -1,8% των κυήσεων 

• U/S  2ου τριμήνου  

• 5%-10% εμβρύων έχουν ΚΙ 



Διάγνωση σε νεογνική ηλικία 

 Ειλεός από μηκώνιο 

 6-20% των ασθενών 

 



Αρχική συμπτωματολογία - Γαστρεντερικό 

 Δυσαπορρόφηση 

 Στασιμότητα βάρους, υποθρεψία 

 Ογκώδεις, λιπαρές κενώσεις 

 Υποπρωτειναιμία 

 Οιδήματα 

 

 

 Εστιακή χολική κίρρωση με πυλαία υπέρταση 
 

 

 

 

̴90% των ασθενών  
παγκρεατική ανεπάρκεια 



Αρχική συμπτωματολογία - Γαστρεντερικό 

 Πρόπτωση ορθού   



Αρχική συμπτωματολογία - Αναπνευστικό 

 Συμπτωματολογία από το αναπνευστικό 

 Συχνές «βρογχιολίτιδες» 

 Χρόνιος υγρός βήχας 

 Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού 

 

 Βρογχιεκτασίες 



Αρχική συμπτωματολογία 
Ιδρωτοποιοί  αδένες 

• Αφυδάτωση 

– κυρίως το καλοκαίρι 

 

 

  

  



Αρχική συμπτωματολογία 

• Χρόνια ρινοκολπίτιδα 

• Ρινικοί πολύποδες 

  

  



Διάγνωση με βάση τα συμπτώματα σε ηλικία < 1 έτους 
 

Ειλεός από μηκώνιο 13.4 % 
 

Δυσαπορρόφηση  10 % 

Αναπνευστικό 2.1 % 

Αφυδάτωση 0.3 % 

Προβλήματα ήπατος 0.1 % 

CF Foundation Registry Report 2015 



Διάγνωση σε νεογνική ηλικία 

 Νεογνικός ανιχνευτικός έλεγχος (NBS) 

 Μέτρηση θρυψινογόνου (IRT) 

    (Ιmmunoreactive Τrypsinogen)  

    



Μία ή περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις  
ή 

Ιστορικό ΚΙ σε αδελφό 
ή 

Θετικός νεογνικός ανιχνευτικός έλεγχος (IRT) 

+ 

Δύο παθολογικά test ιδρώτα 

ή 
Ανεύρεση δύο μεταλλάξεων ΚΙ 

 

Διαγνωστικά κριτήρια ΚΙ 

Rosenstein BJ, et al. J Pediatr. 1998 



Δοκιμασία  χλωριούχων ιδρώτα 

• Cl− :       ≥60 mmol/L      Παθολογικό  

• Cl− :  30-59 mmol/L       Αμφίβολο 

• Cl− :         <30 mmol/L       Φυσιολογικό 

 
 

New CF guidelines. J Pediatr. 2017 
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Διάγνωση στην ενηλικίωση 

Άτυπες μορφές κυστικής ίνωσης ή CFTR related disorders 

• Υποτροπιάζουσες παραρρινοκολπίτιδες  

• Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού 

• Υποτροπιάζουσες παγκρεατίτιδες 

•  Αποφρακτική αζωοσπερμία 

Αφορούν συνήθως ασθενείς με λιγότερο σοβαρές 

μεταλλάξεις 

 



EuroCareCF Workshops on CFTR Related Diseases  

Garda Lake, Italy March 2007 

Prague June 2008 

After a constructive discussion on these and other points, 

examining several different possibilities, 

and trying to avoid possible misinterpretations of the term proposed, 

we finally derived the following definition on which everyone agreed: 

A CFTR related disorder is a clinical entity 
associated with CFTR dysfunction 

that does not fulfil diagnostic criteria for CF  

C. Bombieri et al. / Journal of Cystic Fibrosis Volume 10 Suppl 2 (2011) S86–S102 







Κυστική ίνωση 

Πολυσυστηματική 
νόσος 

Συνεργασία πολλών 
ειδικοτήτων 



πνευμονολόγος 

Γαστρεντε--
ρολόγος/ 

Ηπατολόγο-
σς 

Palliative 
care 

Χειρουργός 

Εμεμβατικός 
Ακτινολόγος 

Φαρμακο
-ποιός 

Μικροβιο--
λόγος 

Ρευματολό--
γος 

ΩΡΛ 

Ενδοκρι--
νολόγος 



Ασθενής 

Εξειδικευμένος 
ιατρός 

Κοινωνικός 
λειτουργός 

Ψυχολόγος 

Διαιτολόγος 

Φυσικοθερα-
-πευτής 

Εξειδικευμένη 
νοσηλεύτρια 



Στόχοι της αντιμετώπισης της νόσου στους 
ενήλικες 

 Διατήρηση της πνευμονικής λειτουργίας και η 
καθυστέρηση της έκπτωσης αυτής 
 
 Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών 
 
 Διατήρηση καλής συμμόρφωσης στην θεραπεία 
 
 Καλή ποιότητα ζωής 
 
 Υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την 
ενηλικίωση (σεξουαλικότητα, σπουδές, επαγγελματική 
καταξίωση, δημιουργία οικογένειας) 



 Παρεμβάσεις που αυξάνουν την επιβίωση και 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 

 Έγκαιρη διάγνωση και έναρξη παρεμβάσεων από πολύ νωρίς 
 Αντιμετώπιση της νόσου σε εξειδικευμένα κέντρα από ομάδα 
εξειδικευμένου ιατρικού και παρα-ιατρικού προσωπικού 

 Συχνές επισκέψεις 
 Τακτικός κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος 
 Διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης 
 Αποτελεσματική φυσικοθεραπεία παροχέτευσης 
 Πρόληψη αποικισμού από P. aeruginosa και άλλα 

παθογόνα που επιβαρύνουν την πνευμονική λειτουργία 
 Αποτελεσματική εκρίζωση και χρόνια κατασταλτική 
θεραπεία για P. aeruginosa 
 Αντιφλεγμονώδεις θεραπείες 
 Έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία των παροξύνσεων 
 Έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
επιπλοκών 
 Βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία 
 



Αντιμετώπιση της πνευμονικής νόσου 

 Παρακολούθηση 
 Κλινική 
 Μικροβιολογική 
 Ακτινολογική 
 

 Θεραπευτικές παρεμβάσεις 
 Μη φαρμακευτικές 
 Φαρμακευτικές 
 

 Αντιμετώπιση των επιπλοκών 



Επιπλοκές στους ενήλικες 

 Χρόνια παραρρινικολπίτιδα / ρινικοί πολύποδες 
 Πνευμοθώρακας / Αιμοπτύσεις 
 Ατελεκτασία 
 ABPA 
 Ηπατική νόσος (λιπώδης διήθηση/στεάτωση, χολική 
κίρρωση) 
 Ατελής ειλεός (DIOS) 
 Παγκρεατίτιδα 
 Διαφραγματοκήλη 
 Σακχαρώδης διαβήτης 
 Οστεοπενία / οστεοπόρωση 
 Έλλειψη λιποδιαλυτών βιταμινών  
 Υποθρεψία 



Complexity of CF Treatment 

High 
Treatment 

Burden 

Daily medical 
treatments 

Chest 
physiotherapy 

Dietary & vitamin 
supplements 

Pancreatic 
enzyme 

replacement 

Respiratory 
medications 

Bregnballe, et al. Patient Prefer Adherence. 2011;5:507-15.  Sawicki, et al.  Pediatr Pulmonol.  

2012;47(6):523-33. 
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Quittner AL et al. Chest 2014;146(1):142–151. 

Adherence rates to CF respiratory medications 

are low 

MPR=0.5 



Adherence rates vary by age 

Quittner AL et al. Chest 2014;146(1):142–151. 



Θεραπευτικές παρεμβάσεις 

Αντιμετώπιση της πνευμονικής νόσου 
 Χρόνια συντηρητική θεραπεία 
  Μη Φαρμακευτική θεραπεία 

 φυσικοθεραπεία (παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων) 
 άσκηση 
 διατροφική υποστήριξη 

 Φαρμακευτική θεραπεία 
  εισπνεόμενα αντιβιοτικά 
 εισπνεόμενα βλεννολυτικά 
 προφυλακτικά αντιβιοτικά 

 Θεραπεία των παροξύνσεων 
 Θεραπεία των επιπλοκών της πνευμονικής νόσου 
 

 Αντιμετώπιση των συστηματικών επιπλοκών 



Φυσικοθεραπευτική εκτίμηση 





Airway Clearance Devices 







Διαιτολογική παρακολούθηση 

 ΒΜΙ 
 Επάρκεια παγκρεατικών ενζύμων (ετήσιος έλεγχος 
παγκρεατικής ελαστάσης κοπράνων σε παγκρεατικά επαρκείς 
ασθενείς) 
 Ετήσιος έλεγχος λιποδιαλυτών βιταμινών (και κάθε 3-6 μήνες 
μετά από κάθε μεταβολή δόσης) 
 Ετήσιος έλεγχος σιδήρου, φερριτίνης, ασβεστίου, ψευδαργύρου 
 Οστική πυκνότητα  
 Διαβήτης 
 Διατροφικές διαταραχές 
 Εγκυμοσύνη 
 Παχυσαρκία - δυσλιπιδαιμία 



Infection 

Depressed 

immunological response 

     Energy 

needs 

   appetite 

Malnutrition 

      food intake 

Eating 

disorders 

Poorly controlled 

malabsorption 

Other factors e.g. 

CF related diabetes, liver 
disease 

Dietary 

adherence 

Reflux, 

vomiting 

   mucous 

production 

 

  work of breathing & 

breathlessness 

Why is malnutrition still a problem for 

some? 



 
 Θετική συσχέτιση μεταξύ ΒΜΙ & Πνευμονικής 

λειτουργίας   
 Zemel et al, 2002; Steinkamp et al, 2002;    

    Peterson et al, 2003; Kastner-Cole et al, 2005; Pedreira et al, 2005 
 
 

Γιατί είναι σημαντικό το φυσιολογικό 
ΒΜΙ?  

• Θετική συσχέτιση μεταξύ επιβίωσης & ΒΜΙ 

 Kraemer et al, 1978; Corey et al, 1988; Beker et al, 2001; Sharma et al, 2001; Stern et al, 2008, 

George et al, 2011; Vieni et al, 2013 
 
 

 

• Αυξημένος κίνδυνος θανάτου όταν BMI <19kg/m2 

(hazard ratio 1.52, 1.10 to 2.10)     

George et al, 2011 



Συσχέτιση Body Mass Index με κοινές 
επιπλοκές της νόσου 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

Οστεοπενία / Οατεοπόρωση 

Διαβήτης 

Διαταραχές σακχάρου 

Data from Hebe Quinton CFF Patient Registry, presented NACFC 2008 

Κατάθλιψη 



Starner, T et al. Annals of Int Med. 2005;143:816-822. 



CF Bugs: the main players 

Staph 

aureus 

Haemophilus 

Influenza 

Pseudomonas 

aeruginosa 
Burkholderia  

cepacia complex 

Rare, odd 

‘funnies’ 



Fodor et al PLoS-ONE 2012 
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B.cepacia; n=136 
(3.7%) 

Chronic S.aureus; 
n=641 (17.3%) 

H.influenzae; n=271 
(7.4%) 

Chronic P.aeruginosa; 
n=1432 (37.7%) 

Infections 



Natural history of Pa infection in CF 

Birth 
1st Pa +  

culture 

 Pa - 

culture 

Intermittent 

infection 

Consecutive 

Pa positive 

cultures 

Chronic 

infection 

                                Mucoidy 

                                  Anti-Pa antibodies 

 

 

2nd Pa +  

culture 



Infection status: 
 

 

• Chronic infection:  
 - over 50% of samples positive during one year with a minimum of  

   4 examined samples per year;  

 

 - persistent presence of P. aeruginosa for at least 6 consecutive months,  

   or less when combined with the presence of two or more precipitins 

 

• Intermittent infection:  
 - below 50% of cultures positive; 

 

 - culture of P. aeruginosa at least once and the presence of normal levels  

   of precipitating antibodies against P. aeruginosa 

 

 

• Free of infection: no growth in previous 12 months despite a history of prior po 

 

•  Never infected 
 

. 



Mucoid vs non mucoid strain of 
Pseudomonas aeruginosa 

 

 



Steps involved in Biofilm formation 





Αντιμετώπιση της πνευμονικής λοίμωξης 
από P.aeruginosa  

 Πρόληψη 
 
 Εκρίζωση 
 
 Χρόνια κατασταλτική θεραπεία 
 
 Θεραπεία των παροξύνσεων 





 new infection 

eradicaton therapy 

suppressive therapy 

treatment  

of pulmonary  

exacerbations 

+ 

eradication success eradication failure 

  “new” infection 
  (recurrent, re-infection) 

eradication therapy 



Eradication therapy 

• While agreed on its use (to initiate as soon as possible),  

  no single strategy has been recommended 

 

• tobramycin inh. (solution TIS)    Ratjen, 2010 (ELITE trial) 

• tobramycin + ciprofloxacin    Treggiari, 2011 (EPIC trial) 

• colistin inh. + ciprofloxacin    Taccetti, 2012 

 

usually for 4 wks and up to 3 (6) months  



• colistin inh.  

• tobramycin inh.: solution (TIS) or powder (TIP) 

• aztreonam lysine inh.  

 

Suppressive therapy 

• azithromycin (sub-inhibitory concentrations), for how long ? 

 

•  In addition, i.v. ATB for 4 times a year ? 



• beta-lactams:  

 - ceftazidime  

 - meropenem 

 - piperacillin+tazobactam  

 - cefepim 

 

• aminoglycosides:  

 - amikacin  

 - tobramycin 

 - gentamicin 

 

• fluoroquinolons:  

  - ciprofloxacin 

 

Pulmonary exacerbations  















Διάρκεια θεραπείας? 

 Η διάρκεια της θεραπείας τυπικά είναι 10-14 μέρες και 
καθορίζεται από κλινικά και όχι μικροβιολογικά κριτήρια 

 
 
 
  Συνιστάται η συνέχιση της θεραπείας μέχρι την υποχώρηση 
των συμπτωμάτων και την αποκατάσταση της πνευμονικής 
λειτουργίας. Ωστόσο η θεραπεία σπάνια υπερβαίνει τις 3 
εβδομάδες. 

 
 Σε ασθενείς με πολύ-ανθεκτικά στελέχη P.aeruginosa μπορεί 
να απαιτηθείμεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας 
 

Doring G. et all; Consensus Study Group. J. Cyst. Fibros. 2012; 11(6): 461-
479 

Smyth A, Elborn JS. Thorax 2008;63:180-4 

VanDevanter DR, et all; Respir Res 2010; 11:137 



Επιπλοκές Πνευμονικής νόσου 

 Αιμόπτυση 
 
 Πνευμοθώρακας 
 
 ABPA 

 
 Ατελεκτασία 
 
 Αναπνευστική ανεπάρκεια 



Αιμόπτυση  

 Επίπτωση 8-9%, συνήθως σε μεγαλύτερους ασθενείς 
με πιο σοβαρή πνευμονική νόσο / ΣΔ 
  Συνήθως προερχόμενη από τις βρογχικές 
αρτηρίες/διάταση ΒΑ στο επίπεδο Θ5-Θ6 
 Ήπια αιμόπτυση (< 5 ml/24ωρο) 
 Μεγάλη αιμόπτυση (> 240 ml/24ωρο) 

-Συχνότητα 1-4% 
- Θνητότητα 6-16% στη 2ετία και αύξηση έκπτωσης 
FEV1 

 Υποτροπιάζοντα επεισόδια μέτριας αιμόπτυσης 
- > 2 επεισόδια/εβδομάδα, ποσότητα  ≥ 100 ml 
 



Αιμόπτυση - αντιμετώπιση 

 IV πρόσβαση, εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, έλεγχος 
πηκτικότητας, διασταύρωση) 
 Διατήρηση επαρκούς οξυγόνωσης 
 A/α Θώρακος  και CT Αγγειογραφία Βρογχικών Αρτηριών 
 Αποφυγή βρογχοσκόπησης 

 Συντηρητική αγωγή 
-Αντιβιοτική θεραπεία βρογχικής διαπύησης 
-Διακοπή εισπνεόμενης αγωγής/φυσικοθεραπείας για 12-24h 
- Χορήγηση αντι-αιμοραγικών παραγόντων, Δεσμοπρεσσίνης 

 Εμβολισμός Βρογχικών αρτηριών 



Πνευμοθώρακας 

 Συχνότητα 3.4% 
 Συχνότερα σε μεγαλύτερους ασθενείς με σοβαρή 
πνευμονική νόσο  
 Οφείλεται σε ρήξη υπο-πλευρικών φυσσαλίδων 
(blebs) 
 Μεγάλος ΠΝΟ όταν: 

- ≥ 3 cm απόσταση μεταξύ κορυφής και υπεζωκότα 
(ACCP) 
- ≥2 cm απόσταση μεταξύ υπεζωκότα και 
θωρακικού τοιχώματος στο επίπεδο της πύλης (BTS) 





Πνευμοθώρακας - αντιμετώπιση 

 Μικρός ΠΝΟ 
-Παρακολούθηση, τοποθέτηση θωρακοσωλήνα αν 
αυξάνεται 
 

 Μεγάλος ΠΝΟ 
-Τοποθέτηση θωρακοσωλήνα 
- Σε επιμένοντα ΠΝΟ: Αποφυγή Talc, Χειρουργική 
πλευρόδεση 
 

 Υποτροπιάζων ομόπλευρος ΠΝΟ 
- Χειρουργική πλευρόδεση 
 
 



Πνευμοθώρακας - αντιμετώπιση 

 Εξασφάλιση επαρκούς Οξυγόνωσης 
 Αποφυγή σπιρομέτρησης, αεροπορικού ταξιδιού, 
ανάρτησης βάρους ≥ 2.5 Kgr για τουλάχιστον 2 
εβδομάδες μετά την υποχώρηση του ΠΝΟ 
 Αποφυγή χρήσης BiPAP 
 Παραπομπή για μεταμόσχευση πνευμόνων αν FEV1 < 
40% 



Pneumothorax 

 Management principles 

 Minimally invasive surgery 

 Staple across apical blebs 

 Pleural abrasion 

Do not use talc or pleurect 



Αναπνευστική Ανεπάρκεια - Αντιμετώπιση 

 Χορήγηση Ο2 – Ενδείξεις: 
  PaO2<55 mmHg ή SaO2 <88% 
 SaO2 <88% στην άσκηση 
 SaO2 <88% στην διάρκεια του ύπνου (>10% of total sleep 
time) 
 

 Ρύθμιση Ο2 ώστε SaΟ2 88-90% 
 
 No RCTs in CF 
 
 Περιορισμένες ενδείξεις για διουρητικά – δακτυλίτιδα ή 
αγγειοδιασταλτικά της πνευμονικής κυκλοφορίας 

 



Αναπνευστική Ανεπάρκεια - Αντιμετώπιση 

 Μη επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (Bi-PAP) 
 <<Bridge therapy>> στην αναμονή για μεταμόσχευση 
πνευμόνων 
 Ένδειξη στην υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια 
 Αύξηση Vt, καθυστέρηση σύγκλεισης αεραγωγών 
 

 Αποφυγή διασωλήνωσης – Μηχανικής Υποστήριξη της 
αναπνοής 
 

 Παραπομπή για Μεταμόσχευση πνευμόνων 



Πνευμονική νόσος <<τελικού σταδίου>> 
- ΄΄Advanced care planning΄΄ 

 
 
  Δύσκολο να καθορισθεί το << τελικό στάδιο >> της νόσου σε 
νέους ασθενείς 
 Ενσωμάτωση <<ανακουφιστικών θεραπειών>> στην λοιπή 
θεραπεία της νόσου 
 Οι περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν σε νοσοκομειακό 
περιβάλλον 
 Η μεταμόσχευση αποτελεί μια ρεαλιστική προσδοκία για 
παράταση της επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

<<Hope for the best, aim for a good but prepare for the worst 
outcome>>  







Κριτήρια παραπομπής για 
μεταμόσχευση 

 Χαμηλό FEV1 < 30% ή ταχεία έκπτωση στο FEV1 
παρά την βελτιστοποίηση της λοιπής θεραπείας 
(ιδιαίτερα σε γυναίκες με ΣΔ) 
 
 Συχνές παροξύνσεις ή/και νοσηλείες για IV 
αντιβιοτική κάλυψη 
 
 Υποτροπιάζουσες μαζικές αιμοπτύσεις που δεν 
έχουν ελεγχθεί μετά από εμβολισμό βρογχικών 
αρτηριών 
 
 Υποτροπιάζων πνευμοθώρακας 
 



Κριτήρια εισαγωγής του ασθενούς σε 
λίστα μεταμόσχευσης 

 Αναπνευστική ανεπάρκεια (ιδιαίτερα η 
υπερκαπνική) 

 
 Πνευμονική υπέρταση 
 
 Ταχεία έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
 
 Συχνές νοσηλείες λόγω παρόξυνσης 
 
 WHO λειτουργική κλάση IV 





New therapies for CF 
 

Ratjen F et al.,  

Nat Rev Dis Prim 2015 



Rowe SM et al., NEJM 2005 

Classes of CFTR Mutation 

>2000 mutations identified 

 
Class I Defective synthesis 

 

Class II  Defective processing 

 

Class III  Defective regulation 

 

Class IV  Defective conductance 

 

Class V  Reduced quantity 

 

Class VI Increased turnover 
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Correctors & Potentiators  
Designed to Restore Defective CFTR Function 

Correctors increase CFTR trafficking Potentiators increase CFTR gating 

More CFTR  
Channels  
Reach  
Surface 



CFTR Modulators: Different Mechanisms of Action 

©2015 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
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CFTR Potentiators 
Increase chloride transport by potentiating the 

channel-open probability (or gating) of CFTR 

protein at the cell surface 

e.g., ivacaftor (VX-770) 

CFTR Correctors 
Increase chloride transport by increasing the 

quantity of functional CFTR delivered to the cell 

surface  

e.g., first generation (lumacaftor, tezacaftor); 

next generation (VX-440, VX-152, VX-659, 

VX-445) 

(e.g., G551D) 

(e.g., F508del) 



CFTR Potentiators  
class III mutations (G551D) 
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CFTR potentiator ivacaftor 
Lung function 

Ramsey et al., NEJM 2011 



CFTR potentiator ivacaftor 
sweat chloride 

Ramsey et al., NEJM 2011 



CFTR combination therapy 

Wainwright C et al., NEJM 2015 
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Lancet Respiratory, Dec. 2016 

CFTR combination therapy 



Second generation 

correctors/combinations 

 ~10% increase in absolute predicted FEV1 

 Same as ivacaftor in G551D 

 

 Significant sweat chloride reductions 

 

 Phase 2 studies to determine optimum combinations 

 



CFTR  

modulator 

development pipeline 

corrector 

corrector 

corrector 

corrector 

corrector 

corrector 

corrector 

potentiator 

enhances CFTR function 

amplifier 

repairs CFTR mRNA 

potentiator 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJh5Sq_J_WAhUEVxQKHaw4CikQjRwIBw&url=http://makeagif.com/CElvSU&psig=AFQjCNFfmYqJxEvdBkqmIkX52ybSscMp-g&ust=1505316335769741


10,6 

12 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

VX440 + tez/iva vs. placebo DF508/min VX440 + tez/iva vs tez/iva 
DF508/DF508 

FEV1% 



10,6 

8,7 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

VX152+tez/iva vs placebo    DF508/min VX152+tez/iva vs tez/iva DF508/DF508 

FEV1% 



10 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

VX659+tez/iva vs placebo    DF508/min 

FEV1% 



CFTR amplifier 

 Proteostasis, PTI-428 

 Novel class of action 

 Increases amount of 

CFTR protein 

substrate 



CFTR amplifier 

 Works in addition to 

other modulators 

 Part of Proteostasis 

pipeline 



Amplifier works across all classes of 

defect 

 



Antimicrobials 

Combination of hypothiocyanite and lactoferrin 

For treatment of MRSA 

Equivalence to nebulised aztreonam 

in phase 2 studies 



Mucociliary clearance 

Epithelial sodium channel  

(eNac) inhibitors 



Anti-inflammatory 

 

Reduces sputum neutrophil elastase  

and serum CRP 

Enhances resolution of inflammation 

Enhances resolution of inflammation 

Inhaled neutrophil elastase inhibitor 
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Gene editing 

 Allows precise modification of genes 

 Early in vivo data promising 

 Barriers 

 Delivery in vivo 

 “Off target effects” 

 Ethical considerations 



Organoids  

 3D cell culture retaining some 

functions of the organ of origin 

 Intestinal organoids derived from 

rectal biopsies 

 Swell in the presence of forskolin 

if CFTR functioning 
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Dutta, Devanjali et al. 

Trends in Molecular Medicine , Volume 23 , Issue 5 , 393 - 

410 



Συμπερασματικά… 

 Η κυστική ίνωση είναι πολύ-συστηματική νόσος. Όμως οι 
σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου στους ενήλικες αφορούν 
το αναπνευστικό σύστημα. 

 

  Η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί την συνεργασία πολλών 
ειδικοτήτων με τον πνευμονολόγο να αποτελεί τον βασικό 
συντονιστή στα κέντρα των ενηλίκων. 

 

 Η επιβίωση των ασθενών έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια και απαιτείται εξειδίκευση περισσότερων 
νέων πνευμονολόγων στο νόσημα αφού οι περισσότεροι 
ασθενείς την επόμενη 10ετία θα είναι πλέον ενήλικες 

 

 
 



Συμπερασματικά… 

 Πολλά νέα φάρμακα που αφορούν την συμπτωματική 
θεραπεία της νόσου βρίσκονται σε προχωρημένη φάση 
κλινικών μελετών 

 

  Έχει ανοίξει ο δρόμος της ΄΄εξατομικευμένης΄΄ θεραπείας 
της κυστικής ίνωσης (στόχος οι μεταλλάξεις του 
συγκεκριμένου ασθενούς) 

 

 Ενθαρρυντικά δεδομένα στην γονιδιακή θεραπεία 

 

 




