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Б
ронхиектазиите представля-

ват хронично хетерогенно за-

боляване, дефинирано патоана-

томично и клинично като абнормна, 

необратима дилатация на бронхите, 

съпроводена от хронична кашлица и 

слузно-гнойна експекторация[1]. 

Хетерогенността е основна харак-

теристика на не-КФБ както в ста-

билно състояние, така и по време на 

екзацербация въпреки малко проуче-

ните микробиологични, патофизио-

логични и клинични механизми, воде-

щи до развитието на последната[2]. 

При въвеждане на хипотезата на 

Peter Cole et al. през 1962 г. за „омагьо-

сания кръг“ (бактериална инфекция с 

последващ локален и системен въз-

палителен отговор, нарушен муко-

цилиарен клирънс, ремоделиране и 

необратима дилатация на стената 

на бронха) алвеоларното простран-

ство все още се счита за стерилно.

С времето, с постепенното напред-

ване и развитие на микробиологич-

ните, молекулярно-генетичните 

ме то дики, както и възникване на но-

во-генерационни техники за секвени-

ране, базиращи се на 16s рибозомна 

РНК (16s rRNA), схващането за сте-
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МИКРОБИОМ, РИСК И ЕТИОЛОГИЯ НА ЕКЗАЦЕРБАЦИИТЕ 

ф и г у р а  1 :

Фактори, оказващи влияние върху нормалния алвеоларен микробиом[4]
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рилно алвеоларно пространство 

бива отхвърлено и се въвежда поня-

тието за алвеоларен (белодробен) 

микробиом. По този начин в модела, 

описан Cole et al., микробиомът и 

възпалението са тясно свързани, а 

всяка екзацербация изпълнява роля-

та на катализатор, ускоряващ про-

гресията на болестта[2-4].

Микробиом 
(бактериом, виром, 
микробиом)  
при не-КФБ
Микробиомът може да бъде дефини-

ран като комбинирания генетичен 

материал на всички микроорганиз-

ми, които населяват определена 

среда[4]. По този начин той се разли-

чава от термина микробиота – еко-

логичната общност, представена 

от всички коменсални, патогенни и 

симбиотични микроорганизми, кои-

то населяват определена ниша[4].

Основно схващане е, че нормалният 

алвеоларен микробиом е променлив 

и зависи от три основни факто-

ра: скоростта на отстраняване 

на микроорганизми чрез мукоцили-

арния клирънс и нормални имунни 

механизми; условия в белодробния 

паренхим, създаващи предпоставка 

за бактериален растеж; белодроб-

ни болести, променящи нормалната 

белодробна структура, а по този 

начин и „локалния“ микробиологичен 

състав (Фиг. 1)[4].

Проучвания в областта на мета-

геномиката демонстрират, че 

дихателните пътища на засегна-

тите от не-КФБ са полимикробно 

колонизирани[4-7], като съставът на 

микробиома често е индивидуален, 

сравнително непроменлив по време 
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на екзацербация[2-5] и вариращ в за-

висимост от географския район[3-5]. 

Последното се посочва в проучване 

на Chandrasekaran et al., което показ-

ва междуконтинентални различия 

в изо лираните бактериални видо-

ве при засегнатите от не-КФБ[3-6]. 

Най-често изолираните причините-

ли от дихателните пътища на паци-

енти с не-КФБ са: H. Influenzae (>30%), 

Pseudomonas aeruginosa (20-35%), NTM 

(2-30%, най-често My cobacterum avium 

complex, следван от Mycobacterium 

abscessus), Staphylococcus aureus 

(12%, метицилин-чувствителен и ме-

тицилин-резистентен), Streptococcus 

pneumo niae (3%)[3-9]. 

Други по-рядко изолирани бакте-

рии са: Stenotrophomonas maltophilia, 

Klebsiella pneumoniae, Moraxella ca

tar rhalis, Achromobacter, Alcaligenes, 

Ser ratia marcescens, Escherichia coli, 

Prevotella, Veilonella[6-9]. За Европа и 

САЩ най-често се съобщават H. 

Influenza и P. Aeruginosa. NTM преоб-

ладават в САЩ и някои страни от 

Азия (Южна Корея)[6,9]. 

Проучване, проведено в Израел, по-

сочва H. influenzae като най-чест 

инфектиращ причинител при млади 

пациенти с не-КФБ (възраст <64 го-

дини) за разлика от по-възрастната 

популация, при която преобладават 

P. aeruginosa и представители на 

сем. Enterobacteriaceae[6]. 

Повечето изследвания в областта 

посочват, че по-малкото многообра-

зие на алвеоларния микробиом, доми-

ниран от P. aurigonosa се свързва с 

по-високи нива на възпаление, по-ви-

сок риск от екзацербации, налагащи 

болнично лечение, по-висока болест-

ност и преждевременна смърт[4,5]. 

Микробният състав на белодробния 

микробиом е строго индивидуален 

между отделните пациенти с не-

КФБ, слабо се влияе от състоянието 

на болестта (стабилно или екзацер-

бация), както и от приложението на 

антибактериални препарати[4,7-9]. 

В малко проучване, проведено от 

Tunney et al. се потвърждава твърде-

нието за относително стабилния и 

разнообразен състав на белодробния 

микробиом при не-КФБ, преди и след 

приложението на антибиотици[3,4,7-9]. 

Двойно-сляпо, плацебо-контролира-

но, рандомизирано изследване – The 

BLESS Trial (Bronchiectasis and Low-

dose Erythomycin Study) сравнява 

ефек та от приложението на ниска 

доза Erythomycin (400 mg, двукрат-

но дневно) и плацебо. Крайният ре-

зултат демонстрира значителна 

редук ция на честотата на екзацер-

бациите в групата на пациентите, 

приемали Erythomycin, чийто микро-

биомен състав е доминиран от H. 

Influenzae. При микробиомен про-

фил, доминиран от P. auruginosa и 

Veilonella, обратно – се регистрира 

повишена честота на екзацербации 

както в кохортата на Erythomycin, 

така и в плацебо-групата[4].

Връзката между NTM и не-КФБ не 

е еднозначна. Възможно е NTM да 

представляват тригер, водещ до 

поява на не-КФБ, т.е. самостояте-

лен ендотип на заболяването или да 

се изолират като колонизатори от 

вече формирани абнормни дихател-

ни пътища[4]. 

16s rRNA секвенираща методика, 

използвана за микробиомен анализ, 

не идентифицира нетуберкулозни 

микобактерии с висока прецизност. 

В проведено кохортно проучване 

секвениращите методики не вина-

ги успяват да детектират NTM при 

изследване на проби от пациенти с 

вече изолирани NTM на микробиоло-

гична посявка[4]. M. kansasii се счита 

за най-вирулентен, M. fortuitum е с 

по-слаба патогенност, а M. gordonae 

и M. terrae се приемат за контами-

нанти на пробите[10,11].

Ролята на вирусните инфекции при 

не-КФБ е неясна. Счита се, че сезон-

ната вариабилност в екзацербации-

те на не-КФБ се дължи на експозиция 

на различни вируси, като най-чес-

то изолирани са представители на 

Coronavirus, Rhinovirus, Influenza A и B, 

Parainfluenza RSV[4]. 

Микобиомът с основни изолирани 

представители на род Aspergillus, 

Cryptococcus, Clavispora, Candida, е 

малко проучен при не-КФБ. Първото 

изследване The CAMEB (Cohort of Asian 

and Matched European Bronchiectasis) 

демонстрира географска вариабил-

ност и при най-често изолираните 

микотични представители[4]. Важно 

е идентифицирането на болни с 

ABPA (алергична бронхопулмонална 

аспергилоза), които съставляват 

различен ендотип на заболяването, 

изискващ различно поведение.

Риск и етиология 
на екзацербациите 
при не-КФБ
В проведени изследвания многократ-

но е демонстрирано, че честите 

екзацербации на не-КФБ са асоции-

рани с повишено системно и локално 

възпаление, прогресивна белодробна 

увреда. В допълнение, по-тежките 

екзацербации на заболяването, нала-

гащи болнично лечение се свързват 

с влошено качество на живот, про-

гресивен спад в белодробна функция, 

повишена смъртност[2,12].

През 2016 г. международна експер-

тна група публикува дефиниция за ек-

зацербация при не-КФБ, базирана на 

системен литературен анализ. Спо-

ред определението екзацербацията 
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се дефинира като необходимост от 

промяна в лечението на заболяване-

то, вследствие на влошаване на три 

или повече от следните симптоми: 

кашлица, количество и/или консис-

тенция на храчките, гноевидна екс-

пекторация, задух, редуциран физи-

чески капацитет, астеноадинамия 

и хемоптое[2,12]. Ръководството 

SEPAR публикува дефиниция за теж-

ка екзацербация при наличие на та-

хипнея, остра дихателна недоста-

тъчност, декомпенсирана хронична 

дихателна недостатъчност, сигни-

фикантно влошаване на SatO
2
, спад в 

белодробната функция, хиперкапния, 

фебрилитет >38˚С, хемоптое[12].

Общоприето е, че екзацербациите 

при не-КФБ възникват вследствие 

на инфекции. Възможна роля се от-

дава и на други фактори – непридър-

жане към терапията, белодробен 

тромбоемболизъм, др. Rosales et al. 

посочва P. aeruginosa, респираторни 

вируси, S. aureus, Str. pneumoniae, H. 

Influenza и Moraxella catarrhalis като 

най-често изолирани микроорганиз-

ми в храчка и назофарингеален се-

крет при пациенти с екзацербация 

на не-КФБ. От друга страна, при па-

циенти с екзацербация на не-КФБ и 

доказана придобита в обществото 

пневмония, най-чест изолат е  

, без значение от преоб-

ладаващия микробиомен вид, изоли-

ран преди това[12,13]. Имайки предвид 

изключително малката вариация на 

белодробния микробиомен състав 

в стабилно състояние и по време 

на екзацербация, Brill et al. дефинира 

екзацербацията на не-КФБ като въз-

палително състояние, придружено 

от влошаване на симптомите, бело-

дробната функция и общия здравен 

статус на болния.

Въпреки че етиологията на екза-

цербациите при не-КФБ не винаги 

е ясна, факторите, свързани с пови-

шен риск от възникване на такава, 

са добре описани. Сред тях фигури-

рат: рентгенологични данни за ди-

фузно засягане (над два засегнати 

лоба, двустранни бронхиектазии), 

торбовидни бронхиектазии, умерен 

към тежък BSI скор (Bronchiectasis 

Severity Index), анамнеза за чести 

екзацербации. Като независими пре-

диктори за бъдеща хоспитализация 

се определят: анамнеза за предход-

на хоспитализация, ФЕО1<30% от 

предвидената стойност, колониза-

ция с P. aeruginosa, колонизация с дру-

ги патогенни микроорганизми, зася-

гане на три или повече белодробни 

дяла[13,14]. Многократно докладвано е, 

че хронична инфекция с P. aeruginosa 

се свързва с повишен риск от болни-

чен прием, а в дългосрочен аспект 

 – с повишена смъртност. В допъл-

нение, McDonnell et al. посочва пови-

шена болестност и риск за екзацер-

бации, неналагащи хоспитализация, 

при пациенти с хронична инфекция с 

H. Influenza[13].

Заключение
Хетерогенността е основна харак-

теристика на не-КФБ както в ста-

билно състояние, така и по време на 

екзацербация. Микробиомните про-

учвания, с данни за изолиране на на-

растващ брой микроорганизми през 

последните няколко години, непре-

къснато нарастват благодарение 

на метагеномни методики и анали-

зи, базирани на 16s rRNA. Въпреки че 

инфекциозната теория за развитие 

на екзацербация на заболяването се 

разглежда като догма, натрупват 

се данни за участие и на други ме-

ханизми. Цялостният анализ и по-до-

брото разбиране на тези механизми 

има потенциал да забави „омагьоса-

ния кръг“ на белодробна увреда при 

не-КФБ. n
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