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'לבחינה שלב ב' מקרה ה

לבוחן

מופיע לנבחן-שחור*

שאלה שמופיעה לנבחן-אדום*

תשובות שאינן מופיעות לנבחן-כחול*

תשובות הכרחיות לצורך מעבר-מודגש בקו
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'הצגת מקרה ה

פולטת ליחה צהובה  . חודשים6מתלוננת על שיעול מזה 62אישה בת 
פעמים באנטיביוטיקה בשל  5בשנה האחרונה טופלה . ולעתים ירוקה

שבועות שוב חזרה של  ' אולם כעבור מס, עם הטבה בכל פעם, השיעול
.התלונות

:בבדיקה

.  רזה

חרחורים מעל הריאות  : בהאזנה
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אלו פרטים נוספים באנמנזה

ובבדיקה הפיזיקאלית

?אתה מעוניין לקבל /את
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שוללת  .  .ramiprilסובלת מיתר לחץ דם המטופל ב. עבדה במשק בית, מעולם לא עישנה

סינוסיטיס, נזלת כרונית, צרבת

פירקיתללא נפיחות , ללא פריחה עורית, האצבעותהתאלותללא 



?כיצד תתקדם באבחנה
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ספירומטריה

CT. צ חזה-הדמיה



6



י את תפקודי הריאה/תאר

אותך בגישה בשלב זה  /האם תפקודי הריאה קידמו
?  למטופלת
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מרחיביהפיכות משמעותית לאחר . ללא חסימה מובהקת לפי יחס, ירידה בזרימות

.סימפונות

(FEV1/FVC-81יחס )

הספירומטריההעקומות של 2ניתן לבקש הסבר להבנת 

השיקולים הרחבה לבדיקת נפחים

?  מה המשמעות המצופה בהקשר של מטופלת זו? האם מקום לבדיקת דיפוזיה
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CTי את בדיקת ה/תאר

?מה רואים בבדיקה
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tree in budוהצללות ברונכיאקטזיות



י בדיקות נוספות/האם תרצה•

?אלו•
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IgEכולל , אימונוגלובולינים, ספירת דם: נרצה בירור אטיולוגי

חשד לממצא חוסם כמו )ממוקמות ברונכיאקטזיותמותווית רק אם יש -ברונכוסקופיה

(גוף זר, קרצינואיד

,  סיפור משפחתי, התחלה בגיל צעיר-רק אם יש מאפיינים נוספים-CF ,PCDבירור ל

שתי  )אי פוריות -בגבר, (PCD)כרוניות או היפוך איברים אזנייםדלקות , (CF)פנקראטיטיס

(האבחנות

(מחלת כבד, אמפיזמה)באוכלוסיות נבחרות -alpha 1 ATבירור חסר 

תרבית ליחה



:תוצאות נוספות

"פלורה רגילה"-תרבית ליחה•

ספירת דם תקינה•

תקיניםאימונוגלובולינים•

:  י לגבי בדיקות אלו/פרט

.  ל"מצפה למצוא בבדיקות הנ/ה מחפש/מה את
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אאוזינופיליהללא , ספירת דם תקינה

תקיניםאימונוגלובולינים

IgE 45 U/ul



באישה זוהפרוגנוסטיםמהם הסימנים 

?  בהתייחסות למחלתה
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תקינהספירומטריה, היעדר חיידקים בכיח-סימן פרוגנוסטי טוב

התלקחויות תכופות-סימן פרוגנוסטי רע







?  מהם הטיפולים שתציע  לאשה זו•
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Airway clearance

שיטות  -שאלת בונוס

positive expiratory pressure (PEP) ,active cycle of breathing technique(ACBT) ,  ניקוז

autogenic drainage-עצמוני

?ICSמה לגבי 

ICSרק אם יש גם אסתמה או התוויה אחרת ל 

?מאקרולידיםמתי תתחיל 

כאשר יש שתי התלקחויות ומעלה בשנה

שאינה שחפתיתבמיקובקטריהלשלול זיהום -חשוב

QTלעקוב אחר מקטע 



Wong, Conroy, et al. "Azithromycin for prevention of 

exacerbations in non-cystic fibrosis bronchiectasis 

(EMBRACE): a randomised, double-blind, placebo-

controlled trial." The Lancet 380.9842 (2012): 660-

667.

Long term macrolides in bronchiectasis



1 Mustafa, Muhammad-Hariri, et al. "Acquired resistance to macrolides in Pseudomonas 

aeruginosa from cystic fibrosis patients." European Respiratory Journal 49.5 (2017): 

1601847.
2 Zarogoulidis P et al., From in vitro anti-inflammatory and immunomodulatory 

properties to clinical practice in respiratory diseases. Eur J Clin Pharmacol. 

2012;68(5):479-503

Long term macrolides in bronchiectasis

• Antibiotic effect of macrolides?

experimental evidence of in vitro 

activity against PA1

• Immune modulating effects2?

reduced neutrophil recruitment

reduced IL8 secretion

• Shared mechanism with other airway 

disease- bronchiolitis, CF, COPD, CRS , 

asthma



.עם תגובה טובה airway clearanceהתחלת טיפול ב 
חום  , ליחה ירוקה, חודשים שיעול ליחתי7כעבור 

.  סובפיברילי

?י/כיצד תטפל? מה האבחנה
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ברונכיאקטזיותמדובר בהתלקחות של 

יש לקחת תרבית ליחה נוספת

טיפול אמפירי אנטיביוטי שבועיים



:  בבדיקת כיח

pseudomonas aeruginosaצמיחה של 

?י/כיצד תטפל
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-ארדיקציהניסיון 

שבועייםקוינולון

IVשבועיים

חודשים אם אחרי שבועיים עדיין יש  3אנטיביוטיקה באינהלציה + -

פסאודומונס
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*

Eradication of Pseudomonas aeruginosa

Polverino E et al., ERS guidelines ERJ 2017



Long term antibiotic treatment in bronchiectasis

Polverino E et al., ERS guidelines ERJ 2017

?



:  בבדיקת כיח סמוכה לבדיקה הקודמת
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?י/כיצד תטפל? מה משמעות התוצאה
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.  שאינה שחפתיתמיקובקטריהמדובר בצמיחה בודדת של 

אחת  / שתי תרביות כיח-במיקובקטריהקריטריונים לזיהום 

סימנים קליניים ורדיולוגיים מתאימים  , ברונכוסקופיה

אם צמיחה נוספת ועדיין  . יש לאמת על ידי בדיקה נוספת
לבקש רגישות, תסמינית



?מה פרוטוקול טיפול אמפירי
?מה מנבא תגובה לטיפול

מאקרוליד, אתאמבוטול,ריפאמפין

מנבאת תגובה לטיפוללמאקרולידרגשיות 
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:  BALבבדיקת 
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?מה הטיפול המומלץ
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אפשר לנסות טיפול  . בשל עמידות-תשובה לא חד משמעית
.  injectable, קוינולוןלהוסיף , כמו בחיידק רגיש

 ,bedaquiline-לנסות תרופות חדשות: שאלת בונוס
liposomal amikacin

חודשים אחרי תרביות שליליות12-משך זמן מומלץ



2מקרה 



Raisa

• 56 year old female

• Daily cough and sputum production

• Began in infancy with “severe pneumonia”

• 10 episodes of pneumonia in childhood

• Well for 30 years since



Raisa

• Now- cough with sputum; 5 antibiotic courses 
past year

• Denies- malnutrition, diarrhea, rhinitis, ear 
infections

• 5 years ago- sinus surgery

• Recurrent pancreatitis after cholecystectomy; 
hyperlipidemia, diabetes mellitus, depressive 
disorder



Raisa

• PEx- overweight (BMI 30 kg/cm2)

• No clubbing

• Mild rales over upper lobes

• Normal spirometry

• CT- cylindrical (RUL, RML, LLL) and varicoid
(RML) bronchiectasis

• BAL (past): H. influenza; M. abscessus



Do we need to test for CF?



How intensive should the investigation 
be?

A. Quit if sweat Cl <60 mEq?

B. Quit if sweat Cl< 30 mEq?

C. Quit if no mutations on “standard” genetic panel?

D. Quit if normal sweat Cl, NPD?

E. Refer to CFTR sequencing?
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De Boeck K et al. CF: terminology 
and diagnostic algorithms Thorax. 
2006 Jul; 61(7): 627–635



Sweat 
testing
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Nasal potential difference measurement

• Na+ absorption is the 
primary ion transport 
activity in normal airway 
epithelia.

• Blocking ENaC (amiloride) 
and perfusing low Cl-

solution- outward Cl- efflux 
through CFTR channels.

37 K. De Boeck et al. / Journal of Cystic Fibrosis Volume 10 Suppl 2 
(2011) S53–S66



Nasal potential difference measurement

38

K. De Boeck et al. / Journal of Cystic Fibrosis Volume 10 Suppl 2 
(2011) S53–S66

control CF
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Polverino E et al., ERS guidelines ERJ 2017
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Polverino E et al., ERS guidelines ERJ 2017
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Polverino E et al., ERS guidelines ERJ 2017



Raisa

• Sweat Cl- 64; 78 mEq/l

• NPD- typical of CF

• CFTR panel: W1282X/D1152H

• Normal fecal elastase (PS)

• Started: AW clearance; 7% Saline; rhDNAse

• Negative sputum cultures

• No pulmonary exacerbations



3מקרה 
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כמו כן תחושת מלאות וגודש  , דלקות ריאה חוזרות30מגיל . 68בן 

.  ללא פוליפים או סינוסיטיס, אפי

.  לא יודע אם חיצונית או תיכונה-אזנייםדלקות 

.  בעיות פוריות שלא יודע לפרט

.  הוריו אינם קרובי משפחה, מוצא אשכנזי

.  לאחותו מחלה דומה. לא נחשף לשחפת בילדות

ולפני  , לפני שנתיים-החרפות. לאחרונה פולט ככוס ליחה צהובה ליום

.ללא קוצר נשימה. מתבטאות בריבוי ליחה ללא חום: חודשים6
 CTב. תרבית ליחה תקינה, תקיניםאימונוגלובולינים-בירור עד כה

.ברונכיאקטזיות
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?מה החשד•

?כיצד תתקדמו בבירור•
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גנטיקה מורכבת



PCD- Clinical features

Shapiro et al, Ped. Pulm 2015



PCD- Clinical features





Nasal NO: בדיקת סקר 

Shapiro , 
Ped Pul
2016



Transmission Electron Microscopy 
(TEM)

Ultrastructural 
defects



Transmission Electron Microscopy 
(TEM)

מגבלות הבדיקה•

זיהום סביבתי/פגמים משניים להתקררות–

נדרשת מומחיות משמעותית–

הרכב החלבון המוטורי משתנה לאורך הציליה–

מימדית-הדמיה דו–

מהחולים  30%בעד -מבנה ציליה תקין–



High-Speed video microscopy analysis 
(HSVA)

התדירות והקואורדינציה של תנועת הריסים,ניתוח התבנית•

אין קונצנזוס על הדרך הנאותה לעיבוד התאים והשיטה •

להערכת הריסים

נדרשת מומחיות משמעותית•



גנטיקה

PCD-ביצוע פאנל מורחב של גנים ל•

גנים40~כיום ידועים סביב •

מהחולים65-80%-גנטיקה מזהה היום כ•

-מנגנון בניית ובקרת הציליה מורכב ולכן צפוי שמעורבים כ•

גנים200



Immunofluoresence (IF)

של חלבוני הציליהבאימונופלורסנציהסימון •

קיימים קיטים מסחריים רק למספר חלבונים  •

(DNAH5, DNALI1, RSPH4A, GAS8) ,  והנוגדנים הקיימים כיום לא

יאתרו את כל המקרים

עדיין לא פורסמו עדויות לשימוש ככלי קליני•



Shapiro , Ped Pul 2016



תרשים זרימה לאבחנה
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Nasal NO



Nasal NO
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ללא דלקות ריאה  , ללא שיעול. חזר לביקורת :10/07/2018

.  בצבע צהבהב, פולט מעל כף ליחה ליממה, חוזרות
צורת  -CILIAתנועתיות -video microscopyבבדיקת 

.התנועה תקינה אבל התדירות נמוכה



4מקרה 
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• 43 year old man with bronchiectasis 

• IBD (UC- a few years ago , had a colectomy).

• Stable on AW clearance

• 9/18- cough and sputum , several courses of abx

• No new growth (culture+ mycobacteria)

• p-ANCA+ - borderline

also positive a few years ago, with no 
manifestations of vasculitis. 







• Bronchoscopy- diffuse bronchial narrowing 
and a lot of pus. 

• The BAL grew S. pneumonia resistant to 
penicillin (which did not grow before) 

• Started on levofloxacin which was helpful 
clinically.



• EBB of stenotic lesion

• Initial pathology 
report: “resembles 
vasculitis”



• Limited GPA?

vs.

• Exacerbation with resistant infection?



Goeminne, P. C…. Dupont, L. J. (2012). Safety of 

immunomodulatory therapy in patients with 

bronchiectasis associated with rheumatic disease and 

IBD: A retrospective and cohort analysis. Clinical 

Rheumatology, 31(2), 367-73.

Safety of immunomodulatory tx in Bx+ 

RA/IBD

• 539 patients (39M/61F, average 

age 64). 

• 37 (6.9%) CTD: 

26 RA

5 Sjogren’s synd.

4 Scleroderma

1 AS; 1 MCTD

• 9 IBD

• 4/37- bronchiectasis preceded 

CTD

• Correlation between lung 

function and RA activity (DAS):



Safety of immunomodulatory tx in Bx+ 

RA/IBD

Goeminne, P. C…. Dupont, L. J. (2012). 

Safety of immunomodulatory therapy in 

patients with bronchiectasis associated with 

rheumatic disease and IBD: A retrospective 

and cohort analysis. Clinical 

Rheumatology, 31(2), 367-73



Safety of immunomodulatory tx in Bx+ RA/IBD

Goeminne, P. C…. Dupont, L. J. (2012). Safety 

of immunomodulatory therapy in patients with 

bronchiectasis associated with rheumatic 

disease and IBD: A retrospective and cohort 

analysis. Clinical Rheumatology, 31(2), 367-73

Azithromycin (12 pts.) reduced exacerbations from 3.4 to 

0/yr.



• 1 month levofloxacin-> long term azithromycin

• Repeat bronchoscopy – no change.

• What next?



• IBD in 1% to 3% of bronchiectasis series (1,2)

• Bronchiectasis in 18-26% of IBD registries (3)

• High FENO with pulmonary involvement (4)

• Responsive to CS

Bronchiectasis and IBD

1. Lonni S, Chalmers JD, Goeminne PC et al. Etiology of non‐cystic fibrosis bronchiectasis in adults 

and its correlation to disease severity. Ann. Am. Thorac. Soc. 2015

2. Aksamit TR, O'Donnell AE, Barker A, et al. Adult patients with bronchiectasis: a first look at the 

US Bronchiectasis Research Registry. Chest 2017

3. Camus P, Piard F, Ashcroft T, Gal AA, Colby TV. The lung in inflammatory bowel 

disease. Medicine (Baltimore) 1993

4. Ozyilmaz et al.  Value of fractional exhaled nitric oxide (FENO) for the diagnosis of pulmonary 

involvement due to inflammatory bowel disease, Inflammatory Bowel Diseases 2010



COPD

Asthma

GORD

Bronchiectasis

CF

PC

D

IBD

ILD
CTD

ABPA

CRS

BOS/ 

GVHD

Immune 

deficiency

Infection: 

TB, other



*

Araújo D et al. Standardised classification of the aetiology of bronchiectasis 

using an objective algorithm. Eur Respir J 2017


