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Παθογένεια
Στις βρογχεκτασίες, το τελικό αποτέλεσμα
της καταστροφής των βρόγχων είναι μία μη
αναστρέψιμη, ανώμαλη διάταση των προσβεβλημένων αεραγωγών. Είτε οι βρογχεκτασίες είναι ιδιοπαθείς, είτε οφείλονται σε
υποκείμενη αιτία, τα ιστοπαθολοανατομικά
ευρήματα είναι τα ίδια1. Στα τοιχώματα
των βρόγχων παρατηρείται διήθηση από
μονοκύτταρα. Διάφορες ανοσοϊστoχημικές
μελέτες έχουν περιγράψει μια προοδευτική,
ενεργή, κυτταρική, άνοση απάντηση με σημαντική αύξηση στα κυτταροτοξικά CD8+
ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, όπως
επίσης και στα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα και στα ώριμα μακροφάγα2. Στις
πιο σοβαρές βρογχεκτασίες παρατηρείται
εκφυλισμός του κροσσωτού επιθηλίου,
το οποίο αντικαθίσταται από πλακώδες ή
κυλινδρικό επιθήλιο. Τελικά, η ελαστική
στιβάδα των βρογχικών τοιχωμάτων χάνεται. Επίσης παρατηρείται αξιοσημείωτη
μετακίνηση των ουδετεροφίλων από τα
τοιχώματα των βρόγχων προς τον αυλό.
Η συσσώρευση των ουδετεροφίλων στους
προσβεβλημένους αεραγωγούς μπορεί να
καταδειχτεί από σεσημασμένα πολυμορφοπύρηνα με ίνδιο 1113.
Σε παθολοανατομικές μελέτες λοβών
που έχουν εξαιρεθεί από ασθενείς με
σοβαρές βρογχεκτασίες έχει τεκμηριωθεί
απόφραξη των βρογχιολίων4,5. Η σχέση,

πάντως, της ανάπτυξης της απόφραξης
των μικρών αεραγωγών με την έναρξη των
βρογχεκτασιών δεν είναι σίγουρη.
Σε μακροχρόνια νόσο, παρατηρείται
υπετροφία των βρογχικών αρτηριών με
αναστομώσεις και μερικές φορές ανάπτυξη αξιοσημείωτων αναστομώσεων με τις
πνευμονικές αρτηρίες6.
Έχουν αναπυχθεί πολλές θεωρίες σχετικά
με την παθογένεση των βρογχεκτασιών.
Η βασική βλάβη που οδηγεί στις βρογχεκτασίες είναι συγγενής ή επίκτητη; Με την
αυξανόμενη κατανόηση της ανατομίας και
της λειτουργίας του βρογχικού δένδρου,
φαίνεται πιθανό ότι υπάρχουν συγγενείς
και επίκτητες πτυχές στην παθογένεση των
βρογχεκτασιών.
Οι περισσότεροι υποστηρίζουν μια υπόθεση που μοιάζει φαύλος κύκλος, η οποία
προσπαθεί να περιγράψει την ακολουθία
των γεγονότων που οδηγεί στην εγκατάσταση της βρογχεκτασίας7. Μικρόβια που
αποικίζουν το βρογχικό δένδρο βλάπτουν
τους φυσιολογικούς μηχανισμούς κάθαρσης και απομάκρυνσης των εκκρίσεων του
ξενιστή, κι έτσι τροποποιείται το περιβάλλον
μέσα στους αεραγωγούς, επιτρέποντας την
μεγαλύτερη ανάπτυξη των μικροβίων. Η
ανοσολογική απάντηση του ξενιστή είναι αναποτελεσματική σε ό,τι αφορά τον
μικροβιακό αποικισμό και, παραδόξως,
ενισχύει την αδυναμία απομάκρυνσης της

βλέννης, με συνέπεια να πυροδοτείται ένας
φαύλος κύκλος καταστροφής του ξενιστή
και περαιτέρω μικροβιακός αποικισμός.
Στις κλασικές μορφολογικές μελέτες
των βρογχεκτασιών είχε δοθεί μεγάλη
προσοχή στην ταξινόμηση των προτύπων
των βρογχεκτατικών αεραγωγών, όπως
αυτά προκύπτουν από βρογχογραφικές
μελέτες5,8.
Η συνηθέστερη ταξινόμηση που περιγράφηκε από τη Reid το 1950, βασίστηκε στη
συσχέτιση των βρογχογραφικών ευρημάτων με την παθολοανατομική εξέταση 45
βρογχεκτατικών λοβών9.
H ταξινόμηση κατά Reid περιλαμβάνει
τρία πρότυπα:
1. Κυλινδρικές ή σωληνοειδείς βρογχεκτασίες, στις οποίες παρατηρείται μια
σχετικά ομοιόμορφη διεύρυνση των
τμημάτων του βρογχικού δένδρου.
2. Κιρσοειδείς βρογχεκτασίες, στις οποίες
υπάρχουν τοπικές αποφράξεις υπερκείμενες των κυλινδρικών βρογχεκτασιών.
3. Σακοειδείς ή κυστικές βρογχεκτασίες,
στις οποίες υπάρχει προοδευτική διεύρυνση των αεραγωγών που προσδίδει
εμφάνιση δίκην μπαλονιού. Δηλαδή οι
αεραγωγοί καταλήγουν σαν στρογγυλές
κύστεις.
Η κλινική χρησιμότητα της ταξινόμησης
των βρογχεκτασιών σε ένα από τα τρία
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Βρογχεκτασίες

ΧΑΠ

Εντόπιση

Προσβολή μεγάλων και μικρών αεραγωγών

Κυρίως μικροί αεραγωγοί και παρέγχυμα. Σε
ποσοστό 15% βρογχιολίτιδα-μη αναστρέψιμη
βρογχική απόφραξη.

Επιθήλιο

Εκφύλιση / Μεταπλασία επιθηλίου

Μη ειδικό εύρημα

Βασική μεμβράνη

Δεν υπάρχει πάχυνση βασικής μεμβράνης

Κατά τόπους, μη σταθερό εύρημα. Καταστροφή
κυψελιδικών προσφύσεων στα βρογχιόλια, ίνωση,
καταστροφική διάταση κυψελίδων

Εκκρίσεις

Αδυναμία απομάκρυνσης βλέννης. Κατακράτηση εκκρίσεων

Αύξηση μεγέθους και έκκρισης βλεννογόνιων
αδένων. Βλεννώδη πτύελα ή κατά τη διάρκεια
σοβαρών λοιμώξεων πυώδη με ουδετερόφιλα

Μυϊκή μάζα

Καταστροφή μυϊκής στιβάδας

Σημαντική αύξηση μυϊκής μάζας βρογχιολίων

Κυτταρική διήθηση

Μονοκύτταρα
Ουδετερόφιλα
Ώριμα μακροφάγα
CD8+ ενεργοποιημένα T-λεμφοκύτταρα

Κυρίως μονοπύρηνα
Αύξηση ουδετεροφίλων επί λοιμώξεων
Λίγα ηωσινόφιλα χωρίς όμως παρουσία ECP

BAL

Ουδετερόφιλα

CD8+ T λεμφοκύτταρα
Ουδετερόφιλα κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων
Μείωση λόγου CD4+/CD8+
Έλλειψη IL-5

Συνέδρια
Επικαιρότητα
Εικόνα 1. Φλεγ
μονή βρόγχου.

αυτά πρότυπα είναι αμφισβητούμενη και
καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει
πως υπάρχουν σοβαρές κλινικές ή παθοφυσιολογικές διαφορές μεταξύ αυτών των
προτύπων. Είναι πάντως γενικά αποδεκτό
πως οι κυστικές βρογχεκτασίες είναι η πιο
σοβαρή μορφή.
Σημεία κλειδιά
• Η ακτινογραφία θώρακα έχει σχετικά
μικρή ευαισθησία για τη διάγνωση των
βρογχεκτασιών.
• Αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας
(HRCT) εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση των βρογχεκτασιών (διάταση των
βρόγχων, με ή χωρίς συνοδό πάχυνση
του τοιχώματός τους).
• Η παραμόρφωση που συνοδεύει τη
διάμεση ίνωση μπορεί να προκαλέσει
ανώμαλη διάταση των τμηματικών και
υποτμηματικών βρόγχων βρογχεκτασίες εξ έλξεως.

Eικόνα 2. Η φλεγ
μονή στο άσθμα.

• Μετά από μια σοβαρή πνευμονία μπορεί
να συμβεί μόνιμη διάταση των βρόγχων
και να προκληθούν εντοπισμένες βρογχεκτασίες (μεταλοιμώδεις).
• HIV θετικοί ασθενείς με προχωρημένη
νόσο και χαμηλό αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων παρουσιάζουν βρογχεκτασίες που
πιθανότατα αναπτύσσονται δευτερογενώς
μετά από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
από βακτήρια ή Pn. carinii.
• Πολλές φορές παρατηρούνται στον ίδιο
ασθενή περισσότεροι από έναν τύποι
βρογχεκτασιών.
• Στις βρογχεκτασίες οι βλάβες είναι σοβαρότερες στους περιφερικούς βρόγχους,
παρά στους κεντρικούς.
• Σε ασθενείς που παράγουν μεγάλη ποσότητα πτυέλων, οι βρογχεκτασίες θα
πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφορική
διάγνωση ασθενών με συμπτωματολογία
άσθματος.

Eικόνα 3. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βρογχεκτασίες.

• Βρογχεκτασίες συνηθέστερο αίτιο μαζικής αιμόπτυσης.
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Εικόνα 4. Ο φαύλος κύκλος της φλεγμονής στις βρογχεκτασίες.

