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Bronkiektasier: Ganske vanskelig …



…eller ganske enkelt
• 1) Infeksiøs skade

• 2) manglende evne til å «klarere» infeksjonen:

– Luftveisobstruksjon?

– Nedsatt drenasje?

– Immundeffekt?

Økende prevalens fra 2004 - 2013
Menn: 485 / 100 000
Kvinner: 565 / 100 000

Quint et al. Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):186-93.

Identifisert årsak hos 60%: Postinfeksiøst 20%, 
KOLS 15%, Revmatisk lidelse 10%, immundefekt
6%

Lonni et al. Ann Am Thorac Soc. 2015;12(12):1764

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5-_CDh5rnAhWc6aYKHQZoDbsQjRx6BAgBEAQ&url=https://giphy.com/explore/bacteria&psig=AOvVaw2mVGwzKoYx4BdA9FGjXnXH&ust=1579880323552348
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC2fXph5rnAhVKK5oKHTCQCKoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.com/LEGO-Storage-Head-Large-Yellow/dp/B003NE5L86&psig=AOvVaw2GZtjtZUZOVNGcR4X-Qr9K&ust=1579880548372795


“The damaging role of bacteria in chronic lung infection.” Cole P. J Antimicrob Chemother. 1997



Symptomer ved bronkiektasier
• Luftveissymptomer

– Hoste (98%)
– Daglig sputum (78%)
– Dyspne (62%), Rhinosinusitt (73%), Hemoptyser

(27%). Pleurittsmerter (20%)
– Funn: Knatring 75%, pipelyder 22%, clubbing 2%

King et al. Respir Med. 2006;100(12):2183. n=103

• Andre symptomer
– Fatigue, Urininkontinens, nedsatt luktesans, 

osteopeni / -porose



Diagnostikk

• Når mistenke bronkiektasier?
• Vedvarende el. tilbakevendende  produktiv hoste med 

mukopurulent sputum

• Hvorfor utrede?
• bekrefte diagnose, avdekke etiologi, funksjonelle

aspekter, mikrobiologi og ev. reverserbare årsaker

• Hvordan utrede?
• Radiologi, lab, lungefunksjonstesting



Røntgendiagnostikk

• HRCT thorax (lavdose)
– Bronkiektasi = Bronkiallumen >1-1.5 x diameter av 

parallelt forløpendeløpende kar. 
– Manglende avsmalning mot periferien
– Synlige luftveier innen 1 cm fra costal-pleura
– Bronkial veggfortykkelse: aktiv inflammasjon
– «Tree-in bud»
– Slimplugger -> post-obstruktiv air-trapping



Former

radiopaedia.org



Behandle underliggende årsak?

• De færreste årsaker til bronkiektasier kan 
behandles bort, men:
– Eradikere NTM (konsekvens eller årsak?)
– Immunglobulin-substitusjon ved mangel
– Behandle aspirasjonstendens
– Fjerne fremmedlegeme / obstruerende tumor, ..
– Behandle allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA)
– Behandle underliggende revmatisk lidelse?
– Årsakskorrigerende behandling ved CF
– ..



Forverrelser / Eksacerbasjoner

• Forverrelse = endring i symptomer
– Økt mengde sputum
– Økt viskositet
– Mørkere sputum
– Dyspnoe
– Pleurittsmerter
– Hemoptyser

• Feber og frysninger er ofte fraværende



Forebygge forverrelser: vær aktiv!

• Hyppige forverrelser (egen fenotype)
– Er assosiert med fremtidige forverrelser,  

hospitalisering, redusert QoL, økt mortalitet

Chalmers et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jun 1;197(11):1410-1420.

N=2752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?myncbishare=helsebiblioteket&term=29357265


Cystisk fibrose(CF) og primær 
ciliær dyskinesi(PCD)

To sjeldne og arvelige sykdommer 
som resulterer i (blandt annet) 

bronkiektasier
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Det mukociliære transportsystem ved CF og PCD
slim + cilier: renovasjon av bronkialtre

Pål L Finstad, lungeavd, OUS, 
Ullevål
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Cystisk fibrose

• Arvelig sykdom
• 8-10 nye/ år
• 380 pasienter, 65% voksne
• Stor variasjon i forløpet
• Ca 4% er bærer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så er det selve sykdommen:Arver et patologisk gen fra både mor og farDen vanligste dødelige  sykdommen blant kaukasere. Mye hyppigere i Europa enn i for eksempel Asia. Insidens er ca 1/3300 blant kaukasere, 1/15000 afroamerikanere og 1/32000 blant asiatere.Finland og Island har myere lavere insidens enn Norge ,Sverige og Danmark:ca 1/4500.Hos oss skulle dette bety en bærerfrekvens på ca 3%. Forventet levetid ved CF er nå for barn født etter 1990; ca 40 år.Dette er dobbelt så lang levetid som en forventet for 20 år siden og 15 før der igjen var dette en sykdom kun for pediatere;  gjennomsnittsalder i England for disse ca 9 år. Rask utvikling hvor nye behandlingsregimer og også opprettelse av spesialiserte sentra har hatt betydning for overlevelse.Stadig bedret overlevelse gir etter hvert nye og spennende utfordringer hvor det er viktig å se på for eksempel bivirkninger på lang sikt av den beh vi bedriver, hvor vi må forholde oss til ønsker om utdannelse,yrkesvalg, parforhold, ønske om å få barn osv
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CF
Mutasjon (feil) i CF genet  

Feil i kjertelceller

Seigt slim
Multiorgansykdom

Alvorlige/ milde mutasjoner (6 klasser)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksokrine kjertler i hele kroppen- kjertelceller har en kloridkanal- ved mutasjon i CF genet fungerer ikke denne kanalen- enten fordi den aldri ble dannet, fordi den ikke har kommet seg ut til cellemembranen- eller fordi den virker dårlig- selv om den ligger på riktig plass. Resultat: mindre klor og Na og vann….Kromosomer: 22 par +kjønnskromosomerCa 25000 gener-Genet som har med cystisk fibrose å gjøre ble lokalisert i 1989, og siden den gang er det funnet over 1500 mutasjoner i dette  genet som kan gi CF.-nærmere 1500 forskjellige mutasjoner som kan cystisk fibrose, er funnet i dette genet,stadig nye påvises-70% harF508, Det å kjenne mutasjonen er viktig:Ofte sammenheng mellom genotype og fenotype , noen mutasjoner gir alvorligere sykdom enn andre.-i Norge har vi et testbatteri som analyserer de 36 vanligste mutasjonene våre og dette fanger opp over 90% av våre pasienter.Mange mutasjoner,vanskelig korrelasjon genotype/fenotype:klassifikasjonssystem som klassifiserer type CFTR-defektCF-genet ,koder for et protein som kalles CFTR:cystic fibrosisi transmembrane conductanse regulator:protein som vi finner i epitelceller i exokrine kjertler i kroppen. Proteinet ligger i den apicale cellemembranen(den som vender mot lumen) og  fungerer som en klorid-kanal,regulerer kloridtransport over cellemembranen.Også en regulator for Na-transport, ukjent mekanisme.Gen:segment av DNA molekylet som koder for en egenskap1/2500=1/25 bærere=4%46 kromosomer;22 par+kjønnskromosomerKromosom er oppbygget av nukleinsyrer(DNA & RNA)RNA avleser DNA og overfører denne informasjonen til ribosomer som produserer proteinmolekyler.
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Primær ciliær dyskinesi

• Arvelig sykdom
• 150-300 pasienter i Norge(?)
• Stor variasjon i forløpet
• Bedre prognose enn CF

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så er det selve sykdommen:Arver et patologisk gen fra både mor og farDen vanligste dødelige  sykdommen blant kaukasere. Mye hyppigere i Europa enn i for eksempel Asia. Insidens er ca 1/3300 blant kaukasere, 1/15000 afroamerikanere og 1/32000 blant asiatere.Finland og Island har myere lavere insidens enn Norge ,Sverige og Danmark:ca 1/4500.Hos oss skulle dette bety en bærerfrekvens på ca 3%. Forventet levetid ved CF er nå for barn født etter 1990; ca 40 år.Dette er dobbelt så lang levetid som en forventet for 20 år siden og 15 før der igjen var dette en sykdom kun for pediatere;  gjennomsnittsalder i England for disse ca 9 år. Rask utvikling hvor nye behandlingsregimer og også opprettelse av spesialiserte sentra har hatt betydning for overlevelse.Stadig bedret overlevelse gir etter hvert nye og spennende utfordringer hvor det er viktig å se på for eksempel bivirkninger på lang sikt av den beh vi bedriver, hvor vi må forholde oss til ønsker om utdannelse,yrkesvalg, parforhold, ønske om å få barn osv



PCD

Mutasjon

Affeksjon av cilier

Retensjon av slim i luftveier
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Primær ciliær dyskinesi

• De fleste menn er infertile
• 50% har situs inversus totalis
• Kartagener: 

sinusitt+bronkiektasier+dextrokardi

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Organplassering: kan påvirkes av defekt i embryonale nodale cilier, eks situs inversus totalis (50%), Kartagener, heterotaxi(10%). Tidigt i fosterstadiet finns ett organ långt upppå ryggraden som innehåller flimmerhår, vilket senare tillbakabildas. Under förutsättning att flimmerhårenfungerar normalt anses det kunna styra hur och var våra inre organ lägger sig i kroppen.



Når tenke på CF og PCD 
OBS ved hoste med slim, mye infeksjoner, bronkiektasier(CT thorax), infertilitet, postiv

familiehistorie 

CF
• DNA analyse
• Svettetest
• Screening
• Fenotype

PCD
• DNA analyse
• Nasal NO 
• Børsteprøve fra nesen
• Fenotype (PICADAR)

>10: 93%. <5: 11%



Behandling bronkiektasier 

01.12.2022 20

+Lungefysioterapi Antibiotika



Pål L Finstad, lungeavd, OUS, 
Ullevål

Infeksjonsbehandling

Akutte
• Ekspektoratprøve
• Antibiotika

- liberalt og evnt. empirisk
- høyeste dose
- varighet 10-14 dager

• Lungedrenasje intensiveres
Kroniske
• Antibiotika- kurer/ -langtidsbehandling

01.12.2022

Gule stafylokokker
Moraxella catarrhalis
Hemofilus influenza
Andre:
-Pseudomonas aeruginosa
-Stenotopomonas maltofilia
-Achromobacter xylosoxydans
-Burkholderia cephasia
-Atypiske mycobacterier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Liberal bruk: ikke vent på feber og tresifret SR- lytt til pas. Evnt starter pas selv.Ikke så mye studier som på CFVed hyppig residiverende infeksjoner, internasjonale retn linjer anbefaler azitromax….Bryte ond sirkel; evnt forlenget kur/ iv/ 2 medikamenter etc. Gevinst: inflammasjon senkes, økt overskudd til trening etc, økt apetitt etc. Pasex: stadig residiverende infek: nattevåk/vekttap/ fall i lungefunksjon; kan snues ved aggressiv beh. Kontakt evnt CF senteret.Uptodate: Definition — In the absence of a specific diagnostic test, an exacerbation of bronchiectasis is defined as a deterioration in three or more of the following symptoms lasting at least 48 hours, accompanied by a change in bronchiectasis treatment and exclusion of other potential causes of clinical deterioration [3]:●Cough●Sputum volume and/or consistency●Sputum purulence●Breathlessness and/or exercise intolerance●Fatigue and/or malaise●Hemoptysis



Antibiotikabehandling

• Peroral

• Inhalasjon

• Intravenøs

Pål L Finstad, lungeavd, OUS, 
Ullevål

Alternativt 
veneflon/ butterfly

01.12.2022

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Veneflon eller butterfly er alt til veneport



Gjennombrudd i CF-behandling

Årsaksrettet behandling med Kaftrio
• Godkjent finansiert i juni -22
• Kan brukes av 85% av pasientene
• For de >6 år
• Effekt: løsere slim
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
2 komponenter, en som bedrer strukturen/ funksjon og en som hjelper med riktig plassering: mer klorid ut, mer vann, mer normalt slim.Flott effekt, spennende å være med på et såpass stort gjennombrudd.



Lungefysioterapi ved bronkiektasisykdom

The physiotherapist will come and do exercises on his chest, ACPRC Newsletter no 11, 1987

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tidligere var lungefysioterapi en passiv behandlingsform, for eksempel banking, vibrasjoner el. hvor fysioterapeuten behandlet fra «utsiden» og pasienten lå i en drenasjestilling. 



Hva er lungefysioterapi? 

Airway clearance technique (ACT) is an airway 
clearance strategy (with or without a device) used to 
support/enhance mucus clearance by loosening, 
mobilizing, transporting and evacuating airway 
mucus. (IPG/CF  glossary)

«ACT`s rely on two overriding physiological principles; 
air behind obstruction and ventilate regions – and 
expiratory airflow to propel secretion up the 
airways» (Maggie McIllwaine 2017)

B.B Nilsson, T. Klætte

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke bare mini-PEP og treningGenerelt om lungefysioterapi til BE sykdom, ved Cf er kanskje fokuset mest løsne, PCD flytte, BE (flytte) fjerne…. 



Lungefysioterapi (LFT)

• Patients with chronic productive cough or difficulty to expectorate sputum should 
be taught an airway clearance technique (ACT) by a trained respiratory 
physiotherapist to perform once or twice daily (ERS Guidelines, 2017)

• Opplæring og innlæring – ikke «behandling»
• Kartlegge behov – prøve ut – evaluere- justere - følge opp
• Oppfølging gjennom livsløpet, spesielt  CF og PCD
• Individuelt tilpasset behandlingsplan
• Ingen «oppskrift» som passer alle



Aktuelle fysioterapitiltak og teknikker

• Problemstilling – og ikke diagnose som bestemmer valg av tiltak

• Ingen teknikker er bedre enn andre

• Det viktigste er å fjerne slim

• Tiltak; 
• Pusteteknikker (Aktiv Syklus, Autogen drenasje)
• PEP/OPEP
• Effektiv hoste (Spesifikk hosteteknikk)  og god hostekontroll
• Inhalasjon på forstøver i forbindelse med LFT (deponering/ventilasjon) 
• Fysisk aktivitet

IPG-CF Blue Booklet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ulike tradisjoner i ulike landInhalasjon; (JIF kjøkken) og  for å medisinere



PEP/OPEP

• Puste mot motstand – sjelden «det saliggjørende»
• Påvirker volum (TV, FRC ) og sekretmobilisering
• Instruksjon og teknikk er vesentlig
• Hvis sekretmobilisering er målet – husk å fjerne slim

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke bare å blåse 10x3…



Hygiene



Fysisk aktivitet - og trening

• Fysisk aktivitet for å løsne/flytte (deretter fjerne)
• Hvis mye slim – LFT først
• Trening for best mulig fysisk form

Improvements in cough related quality of life are dependent on the inclusion of an 
airway clearance routine within rehabilitation (Mandal et al 2012).



Behandlingsplan

• Rutinemessig og systematisk behandling
• Effektive og skånsomme teknikker
• Behandlingsplan A og B
• Ikke «jo mer jo bedre» (antall inhalasjoner, antall ganger pr dag)

Jeg har en 
plan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skal man trene styrke må det gjøres rutinemessig og systematisk, hvis ikke blir det dårlig resultatMotivasjon!



Inhalasjon av antibiotika

• Væske på forstøver eller pulver på inhalator
• Riktig utstyr
• Riktig rekkefølge

• Bronkodilaterende/LFT
• Langtidsvirkende medikamenter
• Evt antibiotika

Brukernavn
Presentasjonsnotater
The CF Physiotherapists are responsible for inhalation therapy they should be familiar with techniques, equipment provision and appropriate maintenance of devices. There is a need for consideration of timing of inhalations in relation to airway clearance as there may be a positive interdependence between the two. Education of patients in appropriate inhalation techniques is essential for optimal deposition of inhaled drugs. The CF Physiotherapist should be familiar with the appropriate nebulizer systems proven to be safe and effective in the delivery of the medications prescribed. Cleaning and maintenance of the whole nebulizer system are essential to ensure that medications are delivered optimally and safely [26, 27].



Tips og råd
• Løsne og flytte slim med inhalasjoner, pusteøvelser og fysisk aktivitet 
• Fjerne slim systematisk
• En til to behandlinger om dagen er som regel nok
• Henvis til fysioterapi ved (stort) behov

• Vika Fysikalske institutt
• Poliklinikk Lovisenberg, Diakonhjemmet, OUS/Ullevål, AHUS
• Bydel? 
• LHL Gardermoen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktig med oppfølging for motivasjon, repetisjon og justering. 



Kilder

• ERS guidelines for the management of adult bronchiectasis, 2017
• ECFS Standards of care, 2014
• Bronchiectasis toolbox https://bronchiectasis.com.au/
• Hjelp til selvhjelp – en intervensjonsstudie om lungefysioterapi til pasienter med   

bronkiektasier, B.B. Nilsson, T Klætte, Fysioterapeuten 3/21

https://bronchiectasis.com.au/


01.12.2022 35

Oppfølging av 
bronkiektasipasienter

I Generelt 
• Tett oppfølging for raskt å oppdage- og 

behandle komplikasjoner
• Lungepol/Bronkiektasisenter
• «Shared care»
II Spesielt
• CF & PCD: årskontroll ved Norsk senter for 

cystisk fibrose (NSCF)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hyppige kontroll, blir godt kjent med pasienter. SE E HÅNDBOKTil slutt SK og her har jeg sjansen til å si noen ord om organiseringen av CF omsorg i Norge:I Norge, faktisk her på Ullevål har vi….

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis4oWV_YXQAhXLGCwKHcpLBYAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mcleishorlando.com%2Fhow-to-best-leverage-the-use-of-surveillance-and-investigation-in-court-part-1%2F&bvm=bv.137132246,d.bGg&psig=AFQjCNENQFt-rlTkTj7O6I10lf7XINaRSg&ust=1478035296507815
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