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BRONCHEKTAZĖS

Brigita Jonaitytė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras

Įvadas. Bronchektazės – tai lėtinė liga, pa-
sireiškianti pūliniu kvėpavimo takų užde-
gimu, negrįžtamuoju bronchų spindžio 
išsiplėtimu bei uždegiminio sekreto ir bak-
terijų kaupimusi bronchuose. Sergamumas 
bronchektazėmis siekia 100 atvejų 100000 
gyventojų. Vyresniems nei 60 m. žmonėms 
bronchektazių aptinkama iki 500 atvejų 
100000 gyventojų. Didesnis bronchektazių 
dažnis būdingas moteriškajai lyčiai. Įvairių 
šalių pateikiami duomenys skiriasi, kasmet 

kinta ir didėja dėl kelių priežasčių: gerėja di-
agnostika bei krūtinės ląstos kompiuterinės 
tomografijos panaudojimas.

Etiologija. Dažniausi bronchektazių rizikos 
veiksniai (1 lent.) yra respiracinė infekcija 
(1 pav.), lėtinės kvėpavimo takų ligos (2 
pav.), imunodeficitas (3 pav.), paveldimos 
ligos ir sklaidos sutrikimai (4 pav.). Deja, net 
iki 40–50 proc. atvejų bronchektazių prie-
žastys vis dar išlieka neaiškios.

1 lentelė. Bronchektazių rizikos veiksniai

Infekcija (30–50 proc.)
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Staphylococcus 
aureus, tuberkuliozės mikobakterijos (19–55 proc.), ne tuberkuliozės 
mikobakterijos (11–45 proc.), kokliušas, Aspergillus, ŽIV

Lėtinės kvėpavimo takų 
ligos (iki 8 proc.) Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL), astma

Imunodeficitas (iki 9 proc.) Hipogamaglobulinemija, chemoterapija, organų transplantacija

Paveldimos ligos ir 
sklaidos sutrikimai 
(iki 13 proc.)

Cistinė fibrozė, įgimtas α1 antitripsino stygius, Kartagenerio sindro-
mas (pirminis virpamųjų plaukelių nejudrumas), plaučio sekvestras, 
plaučių policistozė, Monjės ir Kuno sindromas, Viljamso ir Kembelo 
sindromas

Lokali broncho obstrukcija Svetimkūnis, bronchiolitas, padidėjęs limfmazgis, navikas

Kitos

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (iki 4 proc.) (reumatoidinis ar-
tritas, sisteminė sklerozė ir kt.), uždegiminės žarnų ligos (0,8 proc.), 
lėtinė aspiracija (0,7 proc.), alerginė bronchopulmoninė 
aspergilozė (iki 3 proc.), geltonų nagų sindromas (0,1 proc.)

Patogenezė. Bronchektazių patogenezę 
galima apibūdinti ydingo rato principu. 
Veikiant predisponuojantiems veiksniams, 
kvėpavimo takuose atsiradę infekcijos su-
kėlėjai sąlygoja uždegimą. Sutrikus muko-
ciliariniam klirensui, bronchuose kaupiasi 
sekretas, jame dauginasi ir persistuoja mi-
kroorganizmai. Dėl minėtų priežasčių pa-
kinta bronchų struktūra (irsta bronchų au-
dinys, jie išsiplečia, sustorėja sienelė). 

Bronchektazėms paūmėjus, dažniausiai 
skrepliuose išauginami mikroorganizmai: 
Haemophilus influenzae, Pseudomonas ae-
ruginosa, Streptococcus pneumoniae, Mo-
raxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, 
rečiau – Coliform spp. Proteus spp., Candida 
albicans, Klebsiella spp. Jei du arba daugiau 
kartų 3 mėn. skirtumu per pastaruosius 
vienerius metus pasėliuose išauginamas 
tas pats mikroorganizmas, tai rodo šio mi-
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kroorganizmo kolonizaciją. Rečiau kvėpa-
vimo takus gali kolonizuoti du ir daugiau 
skirtingų rūšių mikroorganizmų. Tyrimų 
duomenimis, persistuojanti Pseudomonas 

aeruginosa infekcija net tris kartus padidina 
bronchektazėmis sergančiųjų mirštamumą, 
ligos paūmėjimų ir hospitalizacijų dažnį. 
 

1 pav. Abiejų plaučių bronchektazės sergant ne 
tuberkuliozės mikobakterijų sukelta plaučių liga 
(M. avium)

3 pav. Abiejų plaučių cilindrinės ir varikozinės bron-
chektazės. Diagnozuota įgimta agamaglobulinemija

2 pav. Abiejų plaučių bronchektazės sergant vidu-
tinio sunkumo LOPL (Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikų medžiaga)

4 pav. Kartagenerio sindromas (abiejų plaučių 
bronchektazės, dekstrokardija) (Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų medžiaga)

Kokie simptomai perspėja apie bron-
chektazes? Kosulys bei įvairaus gausumo 
skrepliavimas, su (be) kraujo iškosėjimo epi-
zodais – vieni dažniausių simptomų. Sun-
kesniais atvejai pasireiškia ir dusulys. Kiti 
simptomai: krūtinės skausmas, nuovargis, 
karkalai, švilpimas, rinosinusitas, „būgno 
lazdelių pirštai“. Pirmą kartą bronchektazės 
gali pasireikšti įvairaus amžiaus žmonėms. 
Dalis ligonių simptomus gali jausti tik paū-
mėjus ligai.

Diagnostika. Bronchektazės patvirtinamos 
atlikus krūtinės ląstos kompiuterinės tomo-
grafi jos (KT) tyrimą (2 lent.). Įprastai KT ma-
tomas požymis – „žiedo su akute“ broncho 
diametras didesnis už šalia esančios krauja-
gyslės. Sustorėjusios bronchų sienelės – ne 
tik būdingas KT radinys, bet žinomas kaip 
plaučių funkcijos pablogėjimo prognozinis 
veiksnys (1–4 pav.). Kartais lieka nepastebė-
ti papildomi pokyčiai, pvz., „šakelės su pum-
purėliu“ vaizdas (bronchiolių prisipildymas 
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sekreto), plaučių tūrio sumažėjimas, net 
mozaikiniai (margi) pokyčiai (5 pav.). Bron-
chektazėms būdingi keli jų tipai: cilindrinės, 
varikozinės, cistinės (sunkesniais atvejais) ir 

mišrios (6 pav.). Kadangi bronchektazės yra 
kitų ligų pasekmė, svarbu išsiaiškinti prie-
žastis.

2 lentelė. Radiologinis bronchektazių sunkumo įvertinimas

Balai Bronchų 
spindis

Balai Bronchų sienelės 
sustorėjimas

Balai Pakitusių bronchų 
kartos

0 Normalus 0 Nesustorėjusios 0 Nepakitusios

1
Didesnis už 
šalia esančios 
arterijos

1 Sienelės storis 
lygus arterijai 1 Bronchai pakitę iki 4 kartos

2

2–3 kartus 
didesnis už 
šalia esančios 
arterijos

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                             

Sienelės storis iki 2 
kartų storesnis už 
arteriją

2 Bronchai pakitę iki 5 kartos

3

>3 kartus 
didesnis už 
šalia esančios 
arterijos

3
Sienelės storis >2 
kartų storesnis už 
arteriją

3 Bronchai pakitę iki 6 kartų  
ir daugiau

5 pav. Bronchektazėms būdingi pokyčiai matomi kompiuterinės tomografi jos vaizduose



PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2018 / Nr. 7 24

6 pav. Bronchektazių tipai

Šiais metais Europos respiratologų asociaci-
ja (angl. European Respiratory Society) publi-
kavo naujas bronchektazių diagnostikos ir 
gydymo rekomendacijas. Bronchektazių eti-
ologijai nustatyti rekomenduojami pagrindi-
niai tyrimai nedaug skiriasi nuo 2010 m. Britų 
(angl. British Thoracic Society) rekomendaci-
jose. Bronchektazių etiologijai patikslinti re-
komenduojami pagrindiniai tyrimai: bendra-
sis kraujo tyrimas, imunoglobulinai, tyrimas 
dėl alerginės bronchopulmoninės aspergi-
lozės. Kiti tyrimai pasirenkami atsižvelgiant 
į ligos, gyvenimo, šeimos anamnezę, fi zinio 
tyrimo duomenis bei kompiuterinės tomo-
grafi jos vaizdus (3 lent.). 

Bronchoskopija. Bronchoskopuojant ga-
lima įvertinti netiesioginius bronchektazių 
požymius: deformuoti bronchai, paraudu-
si, paburkusi gleivinė, pakosėjus iš pažeistų 
bronchų skiriasi pūlingas sekretas (7, 8 pav.). 
Tyrimas būtinas atlikti esant lokalioms bron-
chektazėms, įtariant svetimkūnį arba naviką, 
pacientui iškosint kraujo. Bronchoskopija 
indikuotina ir tuo atveju, jei KT vaizduose 
matomi tuberkuliozei arba atipinei miko-
bakteriozei būdingi pokyčiai, o skrepliuose 
bakterijų augimo nėra arba pacientas skre-
plių neiškosti. Jeigu bronchektazių gydymas 
nesėkmingas, nuolat kartojasi paūmėjimai, o 
skreplių pasėlyje bakterijų nerandama, tiks-
linga atlikti bronchoskopiją, paimti bronchų 

sekreto mikrobiologiniam, citologiniam tyri-
mui.

Plaučių funkcijos tyrimas. Svarbu regulia-
riai atlikti plaučių funkcijos tyrimą, įvertinti 
forsuoto iškvėpimo per pirmąją sekundę tūrį 
(FEV1) ir forsuoto iškvėpimo tūrio per pirmą-
ją sekundę santykį su gyvybine plaučių talpa 
(FEV1/FVC). Tyrimai rodo, kad šie rodikliai, li-
gai progresuojant, mažėja. 

Gydymas. Bronchektazių gydymas yra sudė-
tinis – medikamentinis ir nemedikamentinis.

Paūmėjimų gydymas. Bronchektazių pa-
ūmėjimas pasireiškia sustiprėjusiu kosuliu, 
pakitusiu skreplių pobūdžiu (didesnis kie-
kis, pūlingi, tirštesni), su (be) intensyvesniu 
švokštimu, su (be) dusuliu arba  kraujo iško-
sėjimu ir bent vienu sisteminio uždegimo 
požymiu (karščiavimas, silpnumas, nuovar-
gis, padidėję uždegiminiai kraujo rodikliai). 
Iki šiol nesutariama, kiek ilgai skirti antibio-
tikų paūmėjus bronchektazėms – 7, 14 ar 
21 dieną. Duomenų, rodančių trumpesnio 
antibiotikų kurso veiksmingumą, t. y. sep-
tynias dienas, nepakanka. Europos respira-
tologų draugija rekomenduoja antibiotikus 
skirti 14 dienų. Juos reikia parinkti pagal tai, 
koks mikroorganizmas vyravo paskutinio 
paūmėjimo metu. Neturint tokių duomenų, 
antibiotikai skiriami empiriškai, tačiau visais 



PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2018 / Nr. 725

3 lentelė. Tyrimai bronchektazių priežasčiai nustatyti

Pagrindinių tyrimų grupė 

Bendrasis kraujo tyrimas
Imunoglobulinai (IgG, IgA, IgM)
Tyrimas dėl alerginės bronchopulmon-
inės aspergilozės: serumo IgE, specifi nis 
Aspergillus IgG, specifi nis Aspergillus IgE arba 
kaip alternatyva – odos dūrio mėginys

Įtariama priežastis Tyrimai
Įtariant cistinę fi brozę: asmenys iki 40 m. amžiaus 
arba bet kokio amžiaus asmenys, kai dominuoja 
viršutinių, centrinių plaučių dalių bronchektazės, 
yra nosies polipozė ir (arba) lėtinis rinosinusitas, 
pasikartojantis pankreatitas, vyrų nevaisingumas 
ir (arba) malabsorbcija

Prakaito tyrimas, genetinis tyrimas

Įtariant pirminę ciliarinę diskineziją: kosulys 
ir skrepliavimas nuo vaikystės, įgimta širdies pa-
tologija, netaisyklinga organo (-ų) padėtis (situs 
inversus), nosies polipozė ir (arba) lėtinis rinosi-
nusitas, lėtinė vidurinės ausies liga su (be) kurtu-
mo, naujagimių respiracinis distreso sindromas

Iš nosies iškvepiamo azoto monoksido kon-
centracija, tiesioginė nosies arba bronchų 
virpamojo epitelio gaurelių apžiūra trans-
misiniu elektroniniu mikroskopu, genetinis 
tyrimas

Įtariant α1 antitripsino stygių: vyrauja apatinių 
skilčių emfi zema, bronchų obstrukcija anksty-
vame amžiuje, šeiminė anamnezė

α1 antitripsino koncentracijos kraujo se-
rume nustatymas, DNR tyrimai

Tuberkuliozės, ne tuberkuliozės mikobakterijos Skreplių tyrimas, bronchoskopija (aspirato, 
bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas)

Jungiamojo audinio ligos
Prieš atliekant autoantikūnų tyrimus, būti-
nas nuodugnus anamnezės, fi zinio tyrimo ir 
radiologinių vaizdų įvertinimas

atvejais, prieš skiriant gydymą, reikėtų at-
likti mikrobiologinį skreplių arba bronchų 
sekreto tyrimą. Antibakterinį gydymą re-
komenduojama rinktis pagal Nacionalines 

rekomendacijas ir bakterijų jautrumo anti-
biotikams tyrimą. Paūmėjimo pradžioje ir 
nesant adekvataus atsako į skirtą gydymą, 
mikrobiologinį tyrimą reikėtų kartoti. 

7-8 pav. Endobronchinis bronchektazių vaizdas (Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medžiaga)
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Eradikacinis gydymas. Diagnozavus bron-
chektazes ir esant stabiliai ligai, vieną kartą 
per metus reikėtų atlikti mikrobiologinį skre-
plių tyrimą. Pirmą kartą mikrobiologiniame 
tyrime aptikus Pseudomonas aeruginosa, 
rekomenduojama skirti eradikacinį gydy-
mą. Tyrimų duomenimis, gydymas galėtų 
sumažinti bronchektazių paūmėjimų dažnį. 
Visgi vienos patvirtintos tokio antibakterinio 
gydymo schemos nėra. Viena iš rekomen-
duotinų schemų yra dviejų savaičių trukmės 
dviejų antibiotikų derinys: geriamieji fluor-
chinolonai, pvz., ciprofloksacinas 750 mg du 
kartus per dieną skiriamas tabletėmis kartu 
su inhaliuojamuoju antibiotiku, pvz., kolisti-
nu arba tobramicinu. Po dviejų gydymo sa-
vaičių pakartojus skreplių mikrobiologinį ty-
rimą ir radus Pseudomonas aeruginosa, dar 3 
mėn. rekomenduojama tęsti inhaliuojamojo 
antibiotiko skyrimą. Iki šiol nėra pakankamai 
duomenų apie eradikacinio gydymo veiks-
mingumą esant nuolatiniam P. aeruginosa 
persistavimui bei kitų mikroorganizmų kolo-
nizacijos atveju.

Profilaktinis gydymas. Europos respirato-
logų asociacija rekomenduoja skirti ilgalaikį 
gydymą (≥3 mėn.) antibiotikais, kai bron-
chektazės paūmėja tris ir daugiau kartų per 
metus, paūmėjimai yra labai sunkūs, dia-
gnozuotas pirminis arba antrinis imunode-
ficitas, paūmėjimai labai pablogina ligonio 
gyvenimo kokybę. Ilgalaikiam nuolatinės 
P. aeruginosa kolonizacijos gydymui reko-
menduojama skirti inhaliuojamųjų anti-
biotikų. Esant kitų bakterijų kolonizacijai, 
rekomenduotinas ilgalaikis gydymas ma-
krolidais. Prieš svarstant, ar skirti profilaktinį 
gydymą, būtinas nuodugnus ligonio ištyri-
mas. Svarbu įvertinti paties ligonio discipli-
nuotumą, ar jis imsis visų rekomenduotų 
bronchų sekreto šalinimo priemonių, jei 
reikia, skirti valomąsias bronchoskopijas. 
Taip pat tikslinga atlikti skreplių arba bron-
chų sekreto mikrobiologinius tyrimus, ypač 
ištirti dėl tuberkuliozės ir netuberkuliozės 

mikobakterijų. Nusprendus skirti profilakti-
nį gydymą antibiotikais, rekomenduojama 
reguliariai vertinti ligonio būklę, galimus 
vaisto nepageidaujamus poveikius. Pavyz-
džiui, inhaliuojamieji antibiotikai gali sukel-
ti bronchų spazmą iki 10–32 proc. atvejų. 
Skyrus trumpo veikimo bronchus plečian-
čiamųjų vaistų (pvz., salbutamolio), prieš 
įkvepiant antibiotikų, būtų sumažinama 
bronchų spazmo tikimybė.

Mukolitikai. Iki šiol įrodymų dėl mukolitikų 
veiksmingumo, dozių ir trukmės nepakan-
ka. Atliktų tyrimų duomenimis, nė vienas iš 
mukolitikų (nei manitolis, nei hipertoninis 7 
proc. natrio chlorido tirpalas, nei DNRazės, 
nei N-acetilcisteinas) reikšmingai bronchek-
tazių paūmėjimo dažnio nesumažino, plau-
čių funkcijos rodiklių taip pat nepagerino. 
Visgi, skiriant hipertoninio natrio chlorido 
tirpalo inhaliacijas (jei ligonis jas toleruoja), 
būtų galima padidinti kvėpavimo takų kli-
rensą ir iškosėjamų skreplių kiekį. DNRazių 
(Dornasum alfa) skyrimas atvirkščiai – net 
padidino paūmėjimų dažnį, todėl jų vartoti 
necistinės fibrozės sukeltoms bronchekta-
zėmis gydyti nerekomenduojama.

Fizioterapija. Esant nuolatiniam kosuliui, 
skrepliavimui, ypač kai sunku iškosėti se-
kretą, ligoniams rekomenduojama 1–2 kar-
tus per dieną atlikti kvėpavimo mankštą, 
pozicinį drenažą, vibracinį krūtinės ląstos 
masažą. Instrumentiniai prietaisai, pade-
dantys iškosėti sekretą: teigiamo iškvėpimo 
slėgio (PEP) aparatai, oscilacinio teigiamo 
iškvėpimo slėgio (PEP) aparatai, prietaisai 
(pvz., Acapella). Fizioterapinės priemonės 
padeda padidinti iškosimų skreplių kiekį, 
pagerina ligonių gyvenimo kokybę. Ne ma-
žesnė nei aštuonių savaičių trukmės ligonių 
ambulatorinė reabilitacija pagerina fizinio 
krūvio toleranciją. Svarbu pacientą nuolat 
motyvuoti, paskatinti visavertę mitybą, kiek 
įmanoma būti fiziškai aktyviam.
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Chirurginis gydymas. Nuodugniai įvertinus 
bronchektazėmis sergančio ligonio būklę, 
chirurginio gydymo naudos ir rizikos santy-
kį, chirurginis gydymas gali būti skiriamas 
gausaus, pasikartojančio kraujo iškosėjimo 
atveju, esant lokaliai ligai, kai medikamen-
tinis gydymas neveiksmingas, o bronchek-
tazės sukelta sisteminė liga. Kitais atvejais 
chirurginis gydymas nerekomenduojamas.

Džiugi naujiena bronchektazių gydymo sri-
tyje yra Lietuvos Respublikos Sveikatos ap-
saugos ministro išleistas įsakymas, kuriuo 

patvirtinta vaistų, skirtų bronchektazėms 
gydyti, kompensacija (kvėpavimo sistemos 
ligos, bronchektazės, 100 proc.).

Apibendrinimas. Tinkamai gydant bron-
chektazes, galima pagerinti ligonio gyve-
nimo kokybę, sumažinti paūmėjimų dažnį, 
palengvinti simptomus bei komplikacijų, 
pvz., plaučių funkcijos blogėjimas arba labai 
sunkūs paūmėjimai, riziką. Skiriant gydymą 
ir bet kokias intervencijas, svarbu įvertinti 
naudos ir rizikos santykį bei atsižvelgti į pa-
ties paciento motyvaciją ir poreikius.
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