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Bronkiektasier – nya riktlinjer nationellt och 
internationellt 



Bronkiektasier-Definition

• Vidgningar i bronkträdet vanligen lokaliserade pga förstorade/försvagade 
bronkväggar med åtföljande ansamling av slem. 

• Gammal definition : irreversibla bronkvidgningar 

• Ny definition: 

• ERS: ’’Bronchiectasis is an umbrella term for a clinical syndrome of recurrent or persistent 
wet/productive cough, airway infection/inflammation, and abnormal bronchial dilatation 
on CT-scans, which if detected early may be reversible over time with effective
treatment.’’

- Definition baseras ej bara på CT längre

- Heterogen sjukdom – klinik + radiologi (Specifika CT-kriterier för barn) 

- Kan vara reversibla vid tidigt upptäckt/intervention 

ERJ Chang et al 2021



Etiologi

CF-bronkiektasier Non-CF bronkiektasier 

• Ett antal tillstånd kan predisponera till 
bronkiektasier 

-> Infektioner (inkl. TB)

-> Immunbristsjukdomar

-> Primär Ciliär Dyskinesi

-> Kongenitala malformationer (t.ex. trakeobronkomalaci)

-> Aspiration/Gastroesofageal reflux

-> Främmande kropp

mm

• Idiopatiska (i cirka 30% av fallen) Sethi GR, Batra V Indian J Pediatr 2000



McCallum et al. 2017



• Immunbrist är den vanligaste orsak till bronkiektasier bland 
barnen i Europa 

• PCD vanligare orsak till bronkiektasier bland 
hög/medelhöginkomst länder jämfört med låginkomst länder

• Bronkiektasier vanligare i låg inkomst länder

• Infektion vanligaste orsak i låg inkomstländer

McCallum et al. 2017



Patofysiologi
Den onda cirkeln vid bronkiektasier

Kronisk infektion, inflammation, 
persisterande biofilm 

Störd mucociliär clearance, 
ökat slem, epitelskada

Strukturella förändringar 
(airway remodelling)

Samma mekanism gäller 

för CF, PCD…

Tidig diagnos och 
intervention kan 
stoppa den onda 
cikeln



Patofysiologi

Flume PA et al 
Lancet 2018 

Infektion vs Inflammation



Patientfall

• Flicka 2,5 år 

• Prematurfödd v 26, FW 754 g, långvarig respirator behandling. 

• Syrgasfri i flera månader innan symptomdebut

• Återkommande hosta efter en virus infektion-svarade på 4 v 
antibiotikabehandling

• On/Off antibiotika i 9 månader

• Hosta kommer tillbaka 1-2 veckor efter antibiotika avslutas

• Ibland wheeze

• Hostar ibland när hon dricker/Sätter i halsen när hon äter puréer/fast mat



Patientfall

• Mild CP-skada

• Klinisk undersökning

-> Produktiv hosta 

-> Inga toraxdeformiteter/inga trumpinnefingrar 

-> Lung auskultation ua

-> Öron us ua

-> Övrigt status ua





När skall man misstänka bronkiektasier?
Vanliga symptom
->  Kronisk produktiv hosta som inte svarar på 4 veckors antibiotika 
behandling (Goyal V. et al Arch Dis Child 2014)

-> Återkommande episoder av PBB (Wurzel DF et al Chest 2016)

• Växt av ovanliga mikroorganismer i sputumodlingar 
t ex Pseudomonas aeruginosa

• Persisterande radiologiska fynd 

Kronisk produktiv hosta



Andra symptom / fynd – varierar 
(beror på svårighetsgrad)

• Dyspné
• Intermittent bröstsmärta
• Dålig tillväxt
• Hemoptys -> vid svåra bronkiektasier
(vanligare hos patienter med CF- Maynihan KM et al Crit Care Med 2021; 49;e 291)

• Wheeze/reversibel bronkobstruktion
• Symptom fynd associerade med underliggande tillstånd

❑Abnorma lungauskultatoriska fynd (slembiljud, ronki, krepitationer)
❑Trumpinnefingrar
❑Bröstkorgsdeformitet



Vad är det som talar för bronkiektasier?
Riskfaktorer?
• Flicka 2,5 år 

• Prematurfödd v 26 långvarig 
respirator behandling. FW : 754 g

• Syrgasfri i 20 månader

• Återkommande hosta efter en virus 
infektion-svarade på 4 v 
antibiotikabendling

• On/Off antibiotika i 9 månader

• Hosta kommer tillbaka 1-2 veckor 
efter antibiotika avslutas

• Ibland wheeze

• Hostar ibland när hon dricker/Sätter i 
halsen när hon äter puréer/fast mat

• Mild CP-skada

• Klinisk undersökning

-> Spontant produktiv hosta 

-> Inga bröstdeformiteter/Ej digital 
clubbing

-> Lung auskultation : ua

-> Öron us: ua

-> Övrig status : ua



Diagnostik
Radiologi -Lungröntgen
Kan lungröntgen användas för att diagnostisera 
bronkiektasier?

• Lung rtg visar stora bronkiektasier men kan inte användas för att 
utesluta förekomst av bronkiektasier (låg sensitivitet)

• Vid uttalade bronkiektasier-’’tram-track appearance’’ på lungrtg

• Lung-rtg rekommenderas till alla barn med kronisk (produktiv) hosta

-> som utgångspunkt 

-> pneumoni? atelektas? 



Diagnostik
Radiologi-Datortomografi 
• HRCT rekommenderas för diagnostik av bronkiektasier hos barn –

Nya europeiska riktlinjer rekommenderar MDCT (Multidetector Computed Tomography) 

• BAR (bronkoarteriell ratio = förhållande mellan innerdiameter bronk och ytterdiameter 
av intilliggande artär)

• Gammal definition (baserat på vuxen-data): BAR > 1-1,5 oavsett ålder

• Nyare data: BAR är åldersberoende, lägre hos barn, normalt ca 0,6-0,7!

• Ny Cut-off > 0,8 

Obs! Falsk positiva fall om BAR används som enda diagnoskriterium, snarare kliniska 
symtom och sedan radiologisk bekräftelse



Ali 050116-
0113





Diagnostik – etiologi

Minimum panel of tests

- Blodstatus inkl diff.

- total IgG, IgA, IgM, IgE, IgG-subklasser

- Svar på vaccinationer (pneumokocker, HiB)

- (Komplement-screening)

- Svettest

- Lung funktions undersökningar - Spirometri, (ev MBW)

- Sputumodling – från nedre luftvägarna

- HIV/TB utredning (i länder med hög incidens/ känd exponering)

• Extra utredning baserad på klinisk bild

- Immunologisk utredning i samråd med immunolog

- Bronkoskopi –BAL -mikrobiologi

- PCD utredning

- Utredning GÖR/ Aspiration

Viktigt med tidig diagnostik samt att 
identifiera faktorer som går att 
behandla



Spirometri

• Spirometri skall genomföras hos alla barn med misstänkta/bekräftade 
bronkiektasier

• Ej sensitiv att upptäcka bronkiektasier 

• Milda bronkiektasier
- Oftast normal

- Ingen korrelation med CT-scores

• Medelsvåra bronkiektasier
- Initial obstruktiv bild

- Obstruktiv/restriktiv

- Ibland korreleras med CT-scores

- Kan förbättras efter behandlingen – (om tidig diagnos/behandling)
• Bastardo et al Thorax 2009;63, 246
• Kapur et al Chest 2010;138, 158
• Collaro et al Lung 2019;198,361
• Chang et al Lancet 2018;392,866
• Chalmers et al Nature Rev Dis Primers; 2018, 4:45 



Non-CF bronkiektasier - MBW

The reproducibility and responsiveness of the lung clearance index in bronchiectasis.

Grillo L, Irving S, Hansell DM, Nair A, Annan B, Ward S, Bilton D, Main E, Davies J, Bush A, Wilson R, Loebinger MR

Eur Respir J. 2015;46(6):1645. Epub 2015 Sep 4.

‘’LCI is reproducible in stable bronchiectasis but unlike conventional 
lung function tests, is unresponsive to two short-term interventions and 
hence is unlikely to be a useful clinical tool for short-term acute 
assessment in these patients. Further evaluation is required to 
establish its role in milder disease and in the evaluation of long-
term interventions.’’



Patientfall
• Amoxicillin-klavulansyra i 4 veckor - > Hostfri-> uppföljning

• Föräldrainformation

Föä frågade: Vad kan vi göra så att vårt barn skall må så bra som möjligt?

• Syfte med behandling:

-> (Optimera lung utveckling )

-> Bevara en bra lung funktion

-> Förbättra QoL

-> Minska symptom och exacerbationer

-> Förhindra komplikationer

-> Reversera bronkiektasier om möjligt

• Generella åtgärder-oavsett etiologi
• Specifika åtgärder Monitoring



Infektion-antimikrobiell behandling
Terapeutisk vid exacerbation

• Tidig behandling av exacerbationer med antibiotika antingen riktad 
eller Amoxicillin/clavulansyra i 14 dagar (ERS stark rekommendation)

• Eradikering av Pseudomonas aer. rekommenderas så fort den 
upptäcks. Ingen evidens för eradikering av andra patogener.

• Eradikeringsschema pseudomonas – enligt lokal rutin

Chang et al ERJ 2021



Infektion-antimikrobiell behandling 
Profylaktisk

• Vid täta exacerbationer (≥3/år): behandling med makrolid
(Azitromycin 10 mg/kg x 1 tre dagar/vecka)  (ERS stark rekommendation)  

Hur länge?

- Minst 6 månader

➢Utvärdering efter 24 månader

➢Monitorering för NTM

➢Kontrollera compliance

➢Biverkningar få- förlänger QT-tiden (EKG ej nödvändig rutinmässigt hos alla men 
alltid om det finns hereditet för arytmier, lång QT syndrom…

Exacerbation:
- Minst 3 dagar ökade symptom 

(hosta/slem) eller
- Kortare tid vid immundefekt, 

hypoxi, dyspné

Efficacy and safety of azithromycin maintenance therapy in primary ciliary dyskinesia
(BESTCILIA): a multicenter double-blind randomised placebo controlled phase three trial
HE Kobbernagel et al 
Lancet Respir Med 2020



Inflammation

• Långtids behandling med makrolid (neutrofil inflammation)

• ICS: ingen påvisad effekt (varken ICS eller ICS/LABA)
• Subgrupp bronkiektasier och ”riktig” astma (atopi? FeNO?perifer eosinofili? svar på 

SABA)

• Subgrupp bronkiektasier + eosinofil inflammation utan astma



Slemmobilisering - farmakologisk behandling

(-) rDNAse: skall inte användas rutinmässigt

(ökad risk för  exacerbationer,  och snabbare försämring av lungfunktion). 

(-) Bromhexin: skall inte användas rutinmässigt (vissa positiva effekter på FEV1 och  

sputummängd men ökad risk för biverkningar, bl a gi-trakt och Stevens-Johnson)

(+) Hyperton NaCl : skall inte användas rutinmässigt för alla patienter  

sannolikt har sjukare patienter mest nytta positiva effekter på  sputummängd, tid till nästa    
exacerbation och QoL 

(?) Fysiologisk NaCl och Acetylcystein: ej kommenterat i ERJ-guidelines (inga RCT)

SABA : intermittent wheeze ej indikation för SABA –kan vara pga slem/bronkospasm

Tarrant BJ et al 
Respirology 2017
O’Donnel et al Chest
1998
Wills PJ et al Respir Crit
Care Med 1996

Chang et al, ERJ 2021



Slemmobilisering - fysioterapi

Chang et al, ERJ 2021

Rekommenderas x 2 /dag 
(rekommendation baserad 
på erfarenhet



Övrig behandling

• Nutrition

• Fysisk aktivitet

• Psykologisk stöd vid behov

• Vaccinationer – Rutinvacciner + Extravacciner (Influensa, 
Pneumokock)

• Försök undvika ’’cross-infection’’

• Föä/patient utbildning (exacerbationer, Self-care, rökning)

• Standardiserad monitorering 



Uppföljning 

• Mott-besök 2-4 ggr/år, NHV-enhet ?

• Sputum 1-2 ggr/år (och vid exacerbation)

• Lungfunktiontester – Spirometri vid varje mottagningsbesök (MBW?)

• Vid försämring: infektion inkl NTM? Astma? GÖR? Adherence? 
Rökning/andra toxiska ämnen? Nutrition? 

• Upprepade CT: bara om CT-svar kan leda till behandlingsändring
• Dokumentation att bronkiektaser har gått tillbaka

• Gradvis försämring



Kirurgi

• Numera sällan aktuellt hos barn

• Kan vara aktuellt hos barn med 
lokaliserade lesioner

• Viktigt att utesluta främmande 
kropp

• Multidisciplinärt 
omhändertagande i NHV-center



Bronkiektasier-framtiden 

• Genetik – PCD

• Inflammation vid bronkiektasier –olika endotyper

-> Läkemedel mot neutrofil vs eosinofil inflammation

Phase II trial Brensocatib (oral reversible inhibitor of dipeptidyl peptidase 1 (DDP1-inhibitor))
-> längre tid till nästa exacerbation
Chalmers et al 2020 NEJM



• Non-CF bronkiektasier kan vara kopplade till

hög morbiditet

• Tidig diagnos/intervention har betydelse

• Bronkiektasier kan vara reversibla i tidig stadium TACK!


