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Περίπτωση 1

Γυναίκα 66 ετών μη καπνίστρια

Από 20ετίας συχνά επεισόδια (3-4/έτος) με 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 και αντιβιοτικών

• Οmalizumab για 6 μήνες χωρίς ανταπόκριση

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

• Ανταπόκριση: 13%



Περίπτωση 2

• Σε λεπτομερέστερη εκτίμηση του ιστορικού  σε ηλικία 52 ετών:

οι περισσότερες παροξύνσεις ήταν λοιμώδεις

• Η καλλιέργεια πτυέλων ανέδειξε ψευδομονάδα

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

• H ασθενής αντιμεώπίστηκε ανάλογα

• Βελτίωση του άσθματος

• Διακοπή των στεροειδών Pos

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Βρογχικό άσθμα και βρογχεκτασίες



Βρογχεκτασίες και σοβαρό άσθμα

• Διαφοροδιάγνωση ή συνοσηρότητα 

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

• Βρογχεκτασίες- μειωμένη βλεννοκροσσωτή κάθαρση- αύξηση των 
εκκρίσεων –απόφραξη αεραγωγών-

παρόξυνση υποκειμένου άσθματος

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

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


Σοβαρό άσθμα και βρογχεκτασίες

• Σοβαρό άσθμα: Αίτιο βρογχεκτασιών

• Συν νοσηρότητα

• Βρογχεκτασίες:μπορεί να μιμηθούν το άσθμα



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



Σοβαρό άσθμα:ορισμός

• Όταν η διάγνωση του άσθματος επιβεβαιώνεται και οι 
συνοσηρότητες αξιολογούνται

Το σοβαρό άσθμα ορίζεται ως το άσθμα το οποίο:

 Απαιτεί θεραπεία με υψηλές δόσεις εισπνεομένων στεροειδών και 
ένα δεύτερο φάρμακο ελέγχου (και/ή συστηματικά στεροειδή) για 
να το εμποδίσει να γίνει μη ελεγχόμενο

ή

Παραμένει μη ελεγχόμενο παρά την θεραπεία αυτή

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma 2014



Πριν καταλήξουμε στη διάγνωση τουσοβαρού, 

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

• 24-80%: βρογχεκτασίες

• 45-55% : διάγνωση σοβαρού άσθματος

Robinson et al, ERJ 2003
Heaney et al.Thorax 2003
Dimakou et al. ERS 2013



Μηχανισμοί σχέσης άσθματος- βρογχεκτασιών

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

Δεν είναι πλήρως γνωστοί

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.



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



 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



Λοιμώξεις και σοβαρό άσθμα

• Σχέση λοιμώξεων με παροξύνσεις: γνωστή

• Σχέση λοιμώξεων με τη βαρύτητα του άσθματος: δεν έχει καλά 
μελετηθεί

• Αντισώματα σταφυλοκόκκου

• Χλαμύδια

• Aιμόφιλος και ψευδομονάδα

Ο ρόλος των βακτηρίων στο σοβαρό άσθμα απαιτεί περαιτέρω μελέτη



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

29/56 ασθενείς με θετική καλλιέργεια

Zhang et al. Respiratory Research 2012, 13:35



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



HRCΤ σε άσθμα- Συχνότητα βρογχεκτασιών

 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. 

 80% σε σοβαρό άσθμα (Dimakou et al, ERS 2013)



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



Control 20%, asthmatics 62%

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



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%



• 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



Bronchiectasis in severe uncontrolled asthma: 

a common feature

Katerina. Dimakou*, Kyriaki Tsikritsaki*, Christina Triantaphyllidou* Katerina Malagari**, 
Loukas Thanos***, Manto Liapikou* and Michael Toumbis* 

 
*6th 

pulmonary dept  "Sotiria" Chest Hospital, Athens, Greece, ** Radiologic dept ‘’Attikon” 

Hospital, Athens, Greece, *** Radiologic dept  "Sotiria" Chest Hospital Athens, Greece 

 
 

ERS 2013



Σκοπός της μελέτης

• Η εκτίμηση της παρουσίας βρογχεκτασιών σε σοβαρό μη 
ελεγχόμενο άσθμα

• Η συσχέτιση με κλινικές και λειτουργικές παραμέτρους



Υλικό- μέθοδος

 30 ασθενείς με σοβαρό μή ελεγχόμενο ή μερικώς ελεγχόμενο άσθμα 
σε σταθερή κατάσταση

Αξιολογήθηκαν 

 τα συμπτώματα,

 η διάρκεια της νόσου 

 ο αριθμός των παροξύνσεων/έτος

 ο αριθμός των κύκλων αντιβιοτικών και στεροειδών/έτος 

 η σπιρομέτρηση 

 ο αποικισμός με παθογόνα



Υλικό- μέθοδος

• Σε όλους τους ασθενείς έγινε αξονική τομογραφία 
υψηλής ευκρίνειας (HRCT). 

• Η έκταση των βρογχεκτασιών βαθμολογήθηκε από δύο 
ακτινολόγους με βάση την κλίμακα Smith (score 0-24).

• Ακτινολογικά σημαντικό θεωρήθηκε το score ≥3.



Αποτελέσματα 
• 30 ασθενείς, 20 γυναίκες 

• 22 μη καπνιστές 

• Μέση ηλικία 57 έτη (30-83). 

• Μη ελεγχόμενο άσθμα : 24 ασθενείς (80%)

• Μερικώς ελεγχόμενο άσθμα:6 ασθενείς (20%)



Αποτελέσματα 

• Κύρια συμπτώματα:

• βήχας (90%)

• συριγμός (96,6%),

• δύσπνοια (96,6%),   

• απόχρεμψη (76,6%) 
 βλεννώδης (47,8%), 

 βλεννοπυώδης (43,5%), 

 πυώδης (8,7%).



Αποτελέσματα 

• Μέση διάρκεια της νόσου: 15,9 (2-50)έτη

• παροξύνσεις/ έτος: 4,6 (0-10)

• κύκλοι στεροειδών/έτος:4,6(0-12) 

• κύκλοι    αντιβιοτικών/έτος:3(0-9)



Αποτελέσματα 

 FEV1:  67,6% (46-128%)

 FVC:  79,8% (  ) 

 FEV1/FVC:  68,2 (43-83)

 Αποικισμένοι με παθογόνα :  7 ασθενείς (23,3%)



Αποτελέσματα 

Βρογχεκτασίες διαγνώστηκαν

σε 24 ασθενείς (80%): score 6,6 (4-17).

Οι 22/30 δεν είχαν υποβληθεί ποτέ σε CT θώρακα



Λοιπές συν-νοσηρότητες 

• Ρινίτιδα

• Ιγμορίτιδα

• Ρινικοί πολύποδες

• ΓΟΠ

• Αλλεργία στην ασπιρίνη

• 10/30

• 16/30

• 7/30

• 5/30

• 4/30



Αποτελέσματα

Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ  έκτασης των 
βρογχεκτασιών και :

Λειτουργικών παραμέτρων

Διάρκειας της νόσου

παροξύνσεων



Score βρογχεκτασιών - χρήση αντιβιοτικών



Score βρογχεκτασιών – σύσταση πτυέλων

1. Mucoid 2. Mucopurulent 3. Purulent



Συμπεράσματα 

 Η συνύπαρξη  βρογχεκτασιών στο σοβαρό μή ελεγχόμενο 
άσθμα είναι πολύ συχνή. 

 Η σύσταση των πτυέλων μπορεί να υποδεικνύει την 
παρουσία τους και την ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικών 
ως πρόσθετη θεραπεία.



Question 1
Should chest HRCT scans be routinely ordered in patients with 
symptoms of severe asthma without known specific indications for 
performing this test (based on history, symptoms and/or results of 
other investigations)?

Recommendation 1

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

• This recommendation places a relatively high value on identification 
of alternative diagnosis and comorbidities and a relatively low value 
on avoiding potential complications and cost of chest HRCT.

remarcs

• 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 σοβαρό άσθμα συχνά συνυπάρχουν

• Η παθογένεση δεν είναι γνωστή 

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

και κλινική  βαρύτητα  ποικίλει

• Σε ασθενείς με σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα πρέπει να 
αναζητούνται οι συνοσηρότητες και μεταξύ αυτών οι 
βρογχεκτασίες ως αιτία των συμπτωμάτων και του μη ελέγχου του 
άσθματος και να αντιμετωπίζονται ανάλογα


