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Μύθος ή πραγματικότητα??

• Οι βρογχεκτασίες  έιναι συχνές στο άσθμα?

Σχετίζονται με την βαρύτητα?

• Παθογόνα  στο άσθμα ανευρίσκονται συχνά?

Ποιά η συμβολή τους?



Θέματα

• Σχέση άσθματος- βρογχεκτασιών

• Το άσθμα ως αίτιο βρογχεκτασιών

• Η συχνότητα βρογχεκτασιών στο άσθμα

• HRCT στο άσθμα

• Παθογόνα στο άσθμα

• Πως επηρεάζουν οι βρογχεκτασίες το άσθμα



Βρογχεκτασίες και άσθμα

• Διαφοροδιάγνωση

• Συν-νοσηρότητα 

• Σοβαρό άσθμα: Αίτιο βρογχεκτασιών

• Οι  βρογχεκτασίες μπορεί να συμβάλλουν στο δύσκολα 
ελεγχόμενο άσθμα με πνευμονικές επιπλοκές 

• Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης?

• Διαφορετικός Φαινότυπος?
Immunol Allergy Clin North Am. 2013
Lima RG Clinics. 2007;62:225–34

http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


Conditions Associated With Bronchiectasis



Diseases which can masquerade as severe asthma

• Dysfunctional breathlessness/vocal cord dysfunction
• Chronic obstructive pulmonary disease
• Hyperventilation with panic attacks
• Bronchiolitis obliterans
• Congestive heart failure
• Adverse drug reaction (e.g. angiotensin-converting enzyme inhibitors)
• Bronchiectasis/cystic fibrosis
• Hypersensitivity pneumonitis
• Hypereosinophilic syndromes
• Pulmonary embolus
• Herpetic tracheobronchitis
• Endobronchial lesion/foreign body (e.g. amyloid, carcinoid, tracheal 

stricture)
• Allergic bronchopulmonary aspergillosis
• Acquired tracheobronchomalacia
• Churg–Strauss syndrome



Περίπτωση 1

Γυναίκα 66 ετών μη καπνίστρια

Από 20ετίας συχνά επεισόδια (3-4/έτος) με δύσπνοια, βήχα, 

συριγμό και απόχρεμψη.

Διάγνωση: βρογχικό άσθμα

Θεραπεία: εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά και στεροειδή 
χρονίως,

 επι πλέον στις παροξύνσεις αντιβιοτικά και στεροειδή pos



Περίπτωση 1

 εισαγωγή στο νοσοκομείο με 
σοβαρή παρόξυνση

 Σπιρομέτρηση : FVC: 1.87(95%),
FEV1: 1,60(100%), FEV1/FVC:85

HRCT

Διερεύνηση του αιτίου:

IgA         IgG IgM:



Περίπτωση 2

• Ασθενής 61 ετών μη καπνίστρια

• Βρογχικό άσθμα από ηλικίας 29 ετών

• ΑΑ: αλλεργική ρινίτιδα, παραρινοκολπίτιδα

• Μη ελεγχόμενο άσθμα

• Συχνή λήψη στεροειδών συστηματικά 

• Οmalizumab για 6 μήνες με μικρή βελτίωση 

• Σπιρομέτρηση : FVC:1.98 (63), FEV1: 1.18(44), FEV1/FVC:60

• Ανταπόκριση: 13%



Περίπτωση 2

• Λεπτομερέστερη εκτίμηση του ιστορικού: την τελευταία δεκαετία

οι περισσότερες παροξύνσεις ήταν λοιμώδεις - αντιβιοτικά

• Η καλλιέργεια πτυέλων ανέδειξε ψευδομονάδα

• ΗRCT: κυλινδρικές βρογχεκτασίες  RB10, LB10, RB4,5

• H ασθενής αντιμετωπίστηκε ανάλογα

• Συνέχιση Οmalizumab

• Βελτίωση του άσθματος

• Διακοπή των στεροειδών Pos

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Βρογχικό άσθμα και βρογχεκτασίες



Sara Lonni, James D Chalmers, Pieter C Goeminne, Melissa J McDonnell,

Katerina Dimakou, Anthony De Soyza, Eva Polverino, Charlotte Van de 
Kerkhove, Robert Rutherford, John Davison, Edmundo Rosales, Alberto 
Pesci, Marcos I Restrepo, Stefano Aliberti

Etiology of non-cystic fibrosis bronchiectasis in adults and 

its correlation disease severity. 

Annals of the American Thoracic Society
Volume 12, 11 (November, 2015)



This was an analysis of seven databases of adult outpatients with bronchiectasis 
prospectively enrolled at the bronchiectasis clinics of university teaching 
hospitals in

 Monza (Italy) 

 Dundee and Newcastle (UK) 

 Leuven (Belgium) 

 Athens (Greece) 

 Barcelona (Spain) 

 Galway (Ireland) 

All the patients underwent the same comprehensive diagnostic work-up

as suggested by the British Thoracic Society in every site.

 Study population

 etiologies of bronchiectasis

 Microbiological evaluation

 Severity evaluation (BSI)

Methods



 1.258 patients enrolled 

 Etiology of bronchiectasis was determined in 60%,

 post-infective (20%), 

 COPD-related (15%),

 connective tissue disease-related (10%), 

 immunodeficiency (5.8%) 

 asthma-related (3.3%). 

 An etiology leading to a change in patient’s management

was identified in 13% of the cases. 

Measurements and Main Results.



Non CF-bronchiectasis: Aetiologic approach, clinical, 
radiological, microbiological and functional profile in 277 
patients 

Katerina Dimakou a, Christina Triantafillidou b, *, Michail Toumbis b, 
Kyriaki Tsikritsaki b, Katerina Malagari c, Petros Bakakos d 

Causes of bronchiectasis:

Asthma: 2.2%

Respir. Med 2016



Είναι συχνές οι βρογχεκτασίες στο άσθμα;

 3% (Oguzulgen et al South Med J 2007 100 ,468.) 

 2.2% (Tubrcle Res Dis 2014; 77:209-14)

 24.8% (Carla Bisaccioni Clinics 2009 August; 64(8): 769–773).

 28,6%  (Om Medical Journal (2012) Vol. 27, No. 2: 145-150)

 36% (Lynch et al. Radiology 1993 Sep;188(3):829-833)

 50% (Silva CL AJR Am J Roentgenol2004;183:817–824

(Lee YM Chest 2004;126:1840–1848)

 62% (Takemura Μ.CHEST 2004; 125:1352–1358)

 37% - 65% Cukier A Rev Hosp Clín Fac Med S Paulo.2001;56:63–8. 

 67% (Dimakou et al, in review 2016)



Πριν καταλήξουμε στη διάγνωση του σοβαρού, μη 

ελεγχομένου άσθματος....

• Ασθενείς που αρχικά είχαν τη διάγνωση του σοβαρού, μη 
ελεγχομένου άσθματος

• 12%: άλλη διάγνωση, ΌΧΙ ΑΣΘΜΑ

• 32-34%: και άλλη διάγνωση (συννοσηρότητα)

• 10%: σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα

• 54%: παραρινολπίτιδα, ρινίτιδα

• 24-62%:   βρογχεκτασίες

• 45-55% : διάγνωση σοβαρού άσθματος

Robinson et al, ERJ 2003
Heaney et al.Thorax 2003



Μηχανισμοί σχέσης άσθματος- βρογχεκτασιών

Δεν είναι πλήρως γνωστοί

Καταστροφή του τοιχώματος των βρόγχων απο τη φλεγμονώδη 
διεργασία λόγω συχνών παροξύνσεων

Ιn asthma and COPD, the imbalance between elastase

over anti-elastase, and between MMP-9 over TIMP-1, may

contribute to structural changes of the airways and to a

functional impairment.

Excess MMPs have been associated with destruction or dilatation of 
airways in patients with asthma and bronchiectasis.

Βρογχεκτασίες- μειωμένη βλεννοκροσσωτή κάθαρση- αύξηση των 
εκκρίσεων–απόφραξη αεραγωγών- παρόξυνση υποκειμένου 
άσθματος



• Airway wall thickening, subepithelial collagen and matrix protein 
deposition, smooth muscle cell hypertrophy, and goblet cell 
metaplasia develop even in patients with mild asthma. 

• In severe asthma, most or all of these changes are striking.

• Some studies show a correlation between airway wall thickness, and 
lung function or asthma severity

• Ghest lesson 2013



A.M. Vignola,  Eur Respir J 2004; 24: 910–917.

Σοβαρό άσθμα



Σοβαρό άσθμα:Σχέση HRCT- δεικτών remodeling

A.M. Vignola,  Eur Respir J 2004; 24: 910–917



HRCT σε άσθμα

78.6%



HRCT σε άσθμα

Contrary to expectations, these 
changes were not related to the 
severity of airflow

obstruction or the disease 
duration.

28,6%



control subjects  (20%) patients with asthma (62%)

Masaya Takemura,CHEST 2004; 125:1352–1358)



Masaya Takemura,CHEST 2004; 125:1352–1358)



 A balance between matrix metalloproteinases

(MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) may 
control the remodeling of extracellular matrix, 

 Excess MMPs have been associated with destruction or dilatation of 
airways in patients with bronchiectasis.

Contrary to our

hypothesis, however, the prevalence of BD was not

related to the sputum level of MMP-9 or the MMP-

9/TIMP-1 molar ratio.

Chest 2004;125;1352-1358



Παθογόνa στο άσθμα

52% Σταθερό σοβαρό  άσθμα Zhang, Res Research 2012

27% Παρόξυνση 

15% Σταθερό άσθμα W00d  Free Radic Res. 2010

22.5% Σοβαρό άσθμα Dimakou in review 2016



Παθογόνa στο άσθμα

• Ο ρόλος των βακτηριδίων  στο άσθμα είναι ασαφής

• Πιθανόν αφορά το ουδετεροφιλικό άσθμα

• Εκλυση κυτταροκινών (IL-8 and TNFa)    

ουδετεροφιλική φλεγμονη

•



Potentially pathogenic bacteria cultured from the 

sputum of stable asthmatics are associated with 

increased 8-isoprostane and airway neutrophilia.

.

Stable asthma, with no symptoms of respiratory infection

A significant load of potentially pathogenic bacteria (> 10(6) 
cfu/mL) was cultured from the sputum of 17 (15%) subjects with 
stable asthma and
was associated with -higher total cell counts,

- proportion and number of neutrophils, 
- sputum IL-8 and 8-isoprostane

• Wood LG et al, Free Radic Res. 2010



29/56 ασθενείς (52%) : θετική καλλιέργεια

Zhang et al. Respiratory Research 2012, 13:35



• Σε σοβαρό άσθμα,ο αποικισμός 
με παθογόνα είναι συνήθης, 
σχετίζεται με τη διάρκεια της 
νόσου και τις παροξύνσεις και 
όχι με την πάχυνση του 
τοιχώματος των βρόγχων



Innate immune activation in neutrophilic asthma 
and bronchiectasis

Images in this artic

Thorax. 2007 Mar; 62(3): 211–218. 

Neutrophil elastase (NE) detected in sputum 

supernatant from subjects with asthma and 

bronchiectasis and from controls.

Αναλογα ευρήματα για

IL-8 KAI TNFa

Conclusion: There is evidence of activation 

of the innate immune system in asthma 

which results in the production of pro-

inflammatory cytokines and may contribute 

to the pathogenesis of neutrophilic asthma. 



Airway Microbiotain Severe Asthma and Relationship to 
Asthma Severity and Phenotypes

QinglingZhang PLoS One. 2016 e0152724



Distribution of bacterial Phyla in healthy controls and non-severe and 

severe asthmatics defined by sequencing of the 16S rRNA gene.

PLoS One. 2016 e0152724. 





• Πως επηρεάζουν οι βρογχεκτασίες 

το βρογχικό άσθμα



• 1680 asthmatics

• The prevalence of bronchiectasis among the asthmatics was 3%.

• Asthmatics with bronchiectasis mostly had

severe persistent asthma (49.0%),

• History of hospitalization due to severe asthma exacerbation and 
presence of chronic  respiratory failure was significantly higher in 
bronchiectatic group

• Bronchiectasis can contribute to severe and difficult

to control asthma

K Oguzulgen et al South Med J 2007 100 ,468. 



Πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων μεγαλύτερη  σε σοβαρό άσθμα 

Ο βαθμός πάχυνσης σχετίζεται με τη διάρκεια και βαρύτητα  της νόσου

καθώς και τον βαθμό απόφραξης αεραγωγών



• Οι  μορφολογικές βλάβες που συνδέονται με βρογχεκτασίες 

δεν επηρεάζουν την πνευμονική λειτουργία 

σε σθενείς με σοβαρό άσθμα και ΧΑΠ.

• Παίζουν ρόλο στην έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας αθενών

με αμιγείς βρογχεκτασίες



Μελέτες σε νεκροτομικό υλικό 

• Autopsy studies have shown that 15–20% of patients who died from 
exacerbation of asthma had bronchiectasis, most often in the upper 
lobes. 

• One hypothesis to explain the prevalence of bronchial dilation in 
asthma patients is destruction of the bronchi by an inflammatory 
process or recurrent infection 

C Bisaccioni Clinics 2009 August; 64(8): 769–773



The investigation of Bronchiectasis 

in severe asthma

Dimakou Katerina1, Toumbis Michail2, Tsikritsaki Kyriaki, 

Malagari Katerina3, Triantafillidou Christina2

In  review



Table 1. Demographic data and patients’ characteristics (n=40) 

Male/Female 12/28 

Age (years, mean±SD) 57.9±12.4 (range 30-83) 

Smokers/non smokers/ex smokers 6/32/2 

Asthma characteristics 

Years of asthma diagnosis (mean±SD) 16.5±11.5 

ACT (mean±SD) 14.2±4.9 

Allergic rhinitis (yes/no) 13/27 

Sinusitis (yes/no) 22/18 

Cough (yes/no) 37/3 

Wheezing (yes/no) 38/2 

Dyspnea (yes/no) 37/3 

Chest tightness (yes/no) 28/12 

Exacerbations/year (mean±SD) 4.4±2.7 

Corticosteroid cycles/year (mean±SD) 4.4±3.1 

Antibiotic cycles/year (mean±SD) 2.8±2.2 

Bronchiectasis in HRCT (yes/no) 27/13 (67,5) 

Smith score of bronchiectasis (mean±SD) 5.2±4.2 

FEV1 % post (mean±SD) 72.6±21.1 

FVC % post (mean±SD) 79.1±19.4 

FEV1%FVC post (mean±SD) 67.3±9.7 

 



Sputum production (yes/no) 29/11(72%) 

Mucoid (n) 15  

Mucopurulent (n) 12  

Purulent (n)   2    

Sputum culture (n=40) 

Normal flora/pathogens 31 (77.5%)/9 (22.5%) 

P.aeruginosa 1 

P.aeruginosa+other pathogen 5 

Other pathogen* 3 

 

Table 1. Demographic data and patients’ characteristics (n=40) 



Αποτελέσματα 

• Βρογχεκτασίες διαγνώστηκαν σε 27 ασθενείς (67,5%)

• Παθογόνα βρέθηκαν στο 22.5% των ασθενών, στα 2/3 Pa

 Οι ασθενείς δεν είχαν υποβληθεί πριν σε CT θώρακα



Bronchiectasis score-

sputum category

Bronciectasis score-

pathogen category

Z=2.8, p=0.005



Antibiotic cycles -

Pathogen category

Antibiotic cycles -

Bronchiectasis score

p=0.002, r=0.48Z=3.3, p=0.001 



Bronchiectasis score-

Antibiotic use
ACT- steroid use

r=-0.52, p=0.001



Αποτελέσματα

Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ  έκτασης των 
βρογχεκτασιών και :

Λειτουργικών παραμέτρων

Διάρκειας της νόσου

παροξύνσεων



Conclusions

• Bronchiectasis is common in patients with severe asthma. 

• Pathogens, mainly Pseudomonas Aeruginosa, are also 

identified

• Sputum production and pathogen isolation in sputum culture 

may indicate the presence of bronchiectasis 

which seems to contribute to the severity of asthma.



Οι βρογχεκτασίες επηρεάζουν τις παροξύνσεις του 

άσθματος;





Conclusion

• Bronchiectasis may be a risk factor for asthma 
exacerbation. 

• If asthma patient is uncontrolled, HRCT could be 
considered for concurrent bronchiectasis. 



Τό άσθμα επηρεάζει τις παροξύνσεις βρογχεκτασιών;

Aνξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου για παροξύνσεις

Βρογχεκτασίες:249 ασθενείς

Βρογχεκτασίες και άσθμα:241

• Ηλικία

• Διάρκεια νόσου

• FEV1

• Άσθμα

• Ψευδομονάδα στα πτύελα

• Βρογχεκτασίες σε ˃2 λοβούς

Bei Mao et al ERJ April 13, 2016 



Question 1
Should chest HRCT scans be routinely ordered in patients with 
symptoms of severe asthma?

Recommendation 1

• We suggest that a chest HRCT only be done when the presentation 
is atypical

• An atypical presentation of severe asthma includes such factors as, 
for example, excessive mucus production, rapid decline in lung 
function, reduced carbon monoxide transfer factor coefficient and 
the absence of atopy



Συμπεράσματα

• Βρογχεκτασίες και άσθμα συχνά συνυπάρχουν

• Η παθογένεση δεν είναι γνωστή 

• Η ανεύρεση παθογόνων είναι συχνή

• Οι βρογχεκτασίες μπορεί να συμβάλουν στη βαρύτητα του 
σοβαρού άσθματος, παρότι  η συσχέτιση με τη λειτουργική 

και κλινική  βαρύτητα  ποικίλλει

• Σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα πρέπει να αναζητούνται οι 
βρογχεκτασίες μεταξύ των συν-νοσηροτήτων, καθώς  και τα 
παθογόνα,  ως αιτία των συμπτωμάτων και του μη ελέγχου του 
άσθματος



Μύθος ή Πραγματικότητα

Στο βρογχικό άσθμα

• Οι βρογχεκτασίες είναι συχνές

• Παθογόνα ανευρίσκονται συχνά 



Πραγματικότητα

Στο βρογχικό άσθμα

• Οι βρογχεκτασίες είναι συχνές

• Παθογόνα ανευρίσκονται συχνά 

• Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την παθογενετική 
σχέση και τις πρόσθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις


