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Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse 
(KOK, COPD) definitsioon

• KOK on üldlevinud, välditav ja ravitav haigus, mida iseloomustab 
püsiv õhuvoolutakistus hingamisteedes (e. obstruktsioon)• Obstruktsioon on tavaliselt progresseeruv ja seotud tugevnenud 
kroonilise põletikulise vastusega sissehingatud kahjulikele 
osakestele või gaasidele hingamisteedes ja kopsudes • KOK on maailmas juhtiv haigestumise ja surmade põhjus• KOK ägenemised ja kaasuvad haigused mõjutavad haiguse raskust 
individuaalselt

Etioloogia ja patogenees: • Inhalatsioonkahjustus (sigaretisuits jt. toksilised partiklid, k.a. 
biomassi põlemissaadused), mis põhjustavad põletikku• Põletik kui ootuspärane reaktsioon on modifitseeritud isikutel, kellel 
areneb KOK • Tagajärjeks on parenhüümi destruktsioon (emfüseem) ja peente 
hingamisteede fibroos, mis viivad õhu lõksustumisele kopsudes ja 
progresseeruvale obstruktsioonile• Lõpptagajärjeks progresseeruv hingeldus, gaasivahetuse häired jt. 
KOK sümptomid• Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of 
COPD: www.goldcopd.org

A. Altraja ©2016 GOLD, 2014-2016



Õhuvoolutakistuse tekkemehhanismid KOK korral
„Väikeste 
hingamisteede 
haigus“
• Hingamisteede 

seina põletik• Hingamisteede 
fibroos• Limaobstruktsioon• Suurenenud 
hingamisteede 
takistus

Emfüseem
• Parenhüümi 

destruktsioon• Alveolaarsete 
ühenduste 
hävimine• Väikeste 
hingamiste 
kollabeerumine

Õhuvoolutakistuse püsiv 
suurenemine 

juhtehingamisteedes
A. Altraja ©2016 GOLD 2014



KOK: definitsioonist tulenevad põhiseisukohad I
• KOK on välditav ja teatud ulatuses ravitav haigus!• KOK-ga kaasneb olulisi kaasuvaid haigusi, samuti mitmesuguseid 

teisi suitsetamisega või vananemisega seotud haigusi, mis 
mõjutavad individuaalselt KOK kliinilist haiguspilti, haiguse raskust 
ja/või raviväljavaateid

• KOK seisneb õhuvoolutakistuses (obstruktsioonis), mis on 
krooniline, pöördumatu ja ajas progresseeruv• KOK-le iseloomulik krooniline õhuvoolutakistus on põhjustatud:•Väikeste (kuni 2 mm läbimõõduga) hingamisteede haigusest 

(obstruktiivne bronhioliit) (nn. „hingamisteede tüüpi KOK“) 
ja/või •Parenhüümi hävimisest (emfüseem) (nn. „emfüseemi tüüpi 

KOK“)• Kummagi mehhanismi osakaal võib indiviiditi erineda 

• Obstruktsioon on tavaliselt progresseeruv ja seotud kopsu 
tugevnenud põletikulise vastusega sissehingatud kahjulikele 
osakestele või gaasidele• Õhuvoolu obstruktsioon selgub kõige paremini spirograafilisel
uuringul – olulised on postbronhodilatatoorsed väärtused

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



KOK: definitsioonist tulenevad põhiseisukohad II
• Kahtlus KOK-le peab tekkima alati, kui täiskasvanul esineb 

ekspositsioon riskiteguritele:•Suitsetamine•Elukutse või elukeskkonnaga kaasnevate saasteainete (näit. 
biomassi põlemisproduktide) krooniline sissehingamine

• KOK loomulik kulg on indiviiditi erinev•Kõikidel patsientidel ei progresseeru haigus ühesuguse 
kiirusega•Kokkuvõttes on KOK progresseeruv haigus, eriti siis, kui 
patsient jätkab ekspositsiooni riskiteguritele• KOK kui haiguse tähendus ja mõju patsiendi organismile sõltub:•Mitte alati spiromeetrilisest kopsufunktsioonist

Vaid pigem:•Sümptomite raskusest (eriti hingeldusest, õhupuudusest, 
füüsilise sooritusvõime langusest) •Kaasuvatest (sageli suitsetamisega või vananemisega seotud) 
haigustest•Eeskätt kardiovaskulaarsed haigused (eriti 

südamepuudulikkus), aga ka depressioon, osteoporoos jpt.

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2016



KOK patogeneesi komponendid
•Suitsu jt. kahjulike osakeste kroonilisest inhalatsioonist tingitud 
hingamisteid, kopsuparenhüümi ja kopsuveresooni haarav põletik•Oluline: põletiku patoloogiline “võimendumine” (amplifikatsioon) 

võrreldes isikutega, kellel samade etioloogiliste tegurite toimel KOK 
ei teki: geneetiline taust, oksüdatiivse stressi roll•Põletiku natuur on KOK’le spetsiifiline – erineb astma omast ja 
infektsioossetest hingamisteede põletikest•Osalevad põletikurakud – makrofaagid, CD8+ T-lümfotsüüdid ja 
neutrofiilid•Aktiveeritud põletikurakud produtseerivad peam. neutrofiilide
suhtes aktiivseid mediaatoreid: LTB4, IL-8, TNF- jne.•Oksüdatiivne stress: tasakaalu häirumine tõusnud oksüdantide 

hulga ja langenud või normaalse antioksüdantse suutlikkuse vahel•Proteaaside-antiproteaaside tasakaalu häirumine
•Tagajärjeks on: •Kopsude emfüseem•Pöördumatud muutused juhtehingamisteedes: 

krooniline bronhioliit (samadel põhjustel ka krooniline 
bronhiit) – krooniline limaproduktsioon ja fibroos•Kopsuveresoonte muutused

A. Altraja ©2016



Põletikurakud KOK patogeneesis
Makrofaagid•Diferentseeruvad kopsukoes perifeerse vere monotsüütidest•Üks primaarseid signaalrakke, aktiveerub sissehingatud toksiliste ainete 
toimel, käivitab põletiku mediaatorite sünteesiga (neutrofiilide kemotaksis, 
kemokinees)•Proteaaside allikas
Bronhiepiteel•Aktiveerub sissehingatud toksiliste ainete toimel, käivitab põletiku ja fibroosi 
mediaatorite ja kasvufaktorite sünteesiga
Neutrofiilid•Peamised proteaaside allikad•Hulk tõusnud respiratoorsetes sekreetides suitsetajatel ja veelgi enam KOK 
haigetel
T-lümfotsüüdid•Üldhulk ning CD8+ ja CD4+ (Tc1 ja Th1) rakkude suhe tõusnud•Sekreteerivad IFN-γ ja ekspresseerivad CXCR3•Tc1 toimib tsütotoksiliselt alveolaarepiteelile
B-lümfotsüüdid•Lümfifolliikulites, vastus bakteriaalsele kolonisatsioonile
Eosinofiilid•KOK ägenemiste ajal hulk tõusnud

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Peamised põletikumediaatorid KOK patogeneesis

Kemotaktilised mediaatorid•Leukotrieen B4 (LTB4): kemotaktiline neutrofiilidele ja T-
lümfotsüütidele•CXC-kemokiinide ligand 8 (CXCL8 e. IL-8): neutrofiilide ja 
monotsüütide kemoatraktant•CXC-kemokiinide ligandid 9-11 (CXCL9, CXCL10, CXCL11)
Proinflammatoorsed tsütokiinid•Tuumorinekroosi fakor-α (TNF- α), interleukiin-1β (IL-1β), IL-6: 
osalevad põletikureaktsiooni patoloogilises võimendamises ja 
süsteemse põletiku tekkes
Kasvufaktorid•Transformeeriv kasvufaktor-β (TGF-β), sidekoe kasvufaktor 
(CTGF)•Peamised väikeste hingamisteede fibroosi esilekutsujad

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Põletikumehhanismid KOK korral

Barnes, 2008

Väikeste (2 mm)
hingamisteede 
fibroos: krooniline bronhioliit Emfüseem Lima hüpersekretsioon: 

krooniline bronhioliit

Hingamisteede epiteelrakud

TGFβ

CXCL9, CXCL10
ja CXCL11

Makrofaag

CCL2

CCR2

CXCL1
ja CXCL8

CXCR2

Neutrofiil MonotsüütFibroblast Th1 rakk Tc1 rakk

Sigaretisuits, tahkekütuse suits
jt. ärritajad

Proteaasid (neutrofiilide 
elastaas ja MMP9)

-CXCR3-

Silelihasrakk
Alveoolid

Lima

Hingamisteede 
epiteelrakudKarikrakk Limanääre
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Oksüdatiivne stress (OS) KOK patogeneesis

OS tähendab tasakaalu häirumine tõusnud oksüdantide 
hulga ja langenud või normaalse antioksüdantse
suutlikkuse vahel•Eriti väljendunud KOK ägenemiste ajal

Oksüdantide allikad KOK korral: välimised ja sisemised•Välised allikad: oksüdandid sigaretisuitsus – 1017 vaba
radikaali “mahvi” kohta•Sisemised allikad: oksüdante produtseerivad peamiselt 
aktiveeritud põletikurakud [neutrofiilid ja 
(alveolaar)makrofaagid]•Peamised oksüdandid: kõige olulisem on 
hüdroksüülradikaal OH••Muud: H2O2; 8-isoprostaan; O2¯; peroksünitrit ONOO¯
(sellest ka “nitratiivne stress”)

A. Altraja ©2016



Oksüdatiivse stressi ründemehhanismid KOK korral
•Peamine: põletiku toetamine redokssensitiivsete
transkriptsioonifaktorite aktiveerimisega•NF-B transkriptsiooni aktivatsioon (IL-8, iNOS, 

COX-2) tsütokiinide sünteesi intensiivistumine•Mitogeen-aktiveeritud proteiini kinaasid (p38 MAPK), 
fosfoinositiid-3-kinaas (PI-3K) jpt. (Rajendrasohzan et 
al., 2008)•Kromatiini remodelleerumine – KOK-spetsiifilise põletiku 

steroidresistentsuse põhjus•Seerumi proteaaside inhibiitorite (SLPI) inaktivatsioon•Elastaasi aktiivsuse potentseerimine•Limasekretsiooni suurendamine•Plasma eksudatsiooni suurendamine•Isoprostaanide sünteesi tõus (Pratico et al. 1998)

A. Altraja ©2016



Oksüdatiivne stress KOK puhul

O2¯;H2O2;
OH•,ONOO¯

ANTIOKSÜDANDID
Vitamiinid C ja E

N-atsetüülsüsteiin
Glutatiooni analoogid

NitroonidAntiproteaasid
SLPI 1-AT

proteolüüs

NF-B

IL-8 TNF- 

Neutrofiilide
kogunemine

Isoprostaanid Plasma leke Bronhokonstriktsioon
Limasekretsioon
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OS ja nitratiivse stressi vahendatud põletik KOK korral

Välismõjud
Sigaretisuits, õhusaasted, radiatsioon, 

kantserogeenid, ravimid, hüpoksia, 
osoon 

Rakusisesed mõjud
Põletikurakud, epiteel- ja 

endoteelrakud, fibroblastid, 
hingamisahel, ksantiini oksüdaas, 

NADPH oksüdaas

ROS/RNS

Oksüdantide/
antioksüdantide tasakaalutus

Lipiidide 
peroksüdatsioon
Proteiinide 
oksüdatsioon
DNA kahjustus

NF-κB aktiveerumine ja 
kromatiini remodelleerimine

Oksüdatiivne 
stress

Rakukahjustus

NF- κB sõltuvate põletikuliste
tsütokiinide ja kemokiinide vabanemine

Põletik

Eosinofiilid

Neutrofiilid

Alveolaarmakrofaagid
Epiteel

A. Altraja ©2016 Rajendrasohzan et al., 2008



Glükokortikosteroidide toime KOK ja astma korral

• Histooni deatsetülaasid (HDAC) 1-11 (peamiselt HDAC2) 
soodustavad histoonide kokkupakkimist ja ligipääsu sulgumist 
põletikumediaatorite geenide ekspressioonile

Barnes, Chest 2006

mRNA

Proinflammatoorsed 
proteiinid (mediaatorid, 
retseptorid, ensüümid)

KOREPRESSORID
Histooni deatsetülaasid

(HDAC1-11)

KOAKTIVAATORID
Histooni atsetüültransferaasid

Geenitranskriptsiooni
supressioon

Geenitranskriptsiooni
aktivatsioon

Transkriptsiooni-
faktorid

Pol II
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Steroidresistentsus KOK korral

Barnes, Chest 2006

TNF-α
IL-8
MMP-9

NORMAALNE KOK

NF-κBNF-κB GR

Sigaretisuits

Oksüdatiivne stress

 HDAC2  HDAC2

Peroksünitrit

GlükokortikosteroididÄrritus

Alveolaar-
makrofaag

Histoonide
atsetüleerimine

↓ Histoonide
atsetüleerimine

↑TNF-α
↑ IL-8

Histoonide
atsetüleerimine
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Proteaasid KOK patogeneesis•Põletikurakkude ja hingamisteede struktuursete rakkude 
(epiteelrakkude) poolt produtseeritavad seriin, tsüsteiin- ja 
metalloproteaasid:•Lagundavad kopsu parenhüümi ja rakuvaheaine struktuuri 

otseselt (elastiini lagundamine on peamine)•Kahjustavad olemasolevaid antiproteaase•Aktiveerivad põletikku toetavaid proensüüme ja 
põletikumediaatoreid•Neutrofiilide elastaas (olemuselt neutraalne seriinproteaas)•põhiline kopsu elastolüütiline agens 1-AT defitsiidi, kuid mitte
suitsetamisest tingitud KOK (emfüseemi) korral•suurendab limasekretsiooni•suurendab IL-8 sekretsiooni epiteelrakkudes•Proteinaas 3 (neutraalne seriinproteaas neutrofiilidest)•Katepsiin G (seriinproteaas neutrofiilidest)•Katepsiinid B, K, L, S (tsüsteiinproteaasid makrofaagidest)•MMP-d (maatriksi metalloproteinaasid)•>20 proteaasi, lagundavad kõiki rakuvaheaine komponente•Leidub neutrofiilides, alveolaarmakrofaagides, epiteelrakkudes•MMP-1 (kollagenaas-1), MMP-2, MMP-8, MMP-9 (gelatinaas-B) 
olulised emfüseemi patogeneesis makrofaagidest•MMP-12 – (“makrofaagide MMP”) – oluline suitsetamisest sõltuva
emfüseemi tekkes A. Altraja ©2016



Maatriksi metalloproteinaasid KOK puhul

IL-1,TNF-, O-rad.

Neutrofiil
MMP-8
MMP-9 Makrofaag

MMP-1, MMP-9, MMP-12

Epiteelrakk
MMP-9

TIMP1-4

MMP inhibiitorid
Batimastaat
Marimastaat
Selektiivsed 
inhibiitorid

Elastiin, kollageen, fibronektiin jne.

KOKKOK
A. Altraja ©2016



Antiproteaasid
Peamiselt süsteemselt (maksas) sünteesitavad ained

•SLPI – sekretoorne leukotsüütide proteaaside inhibiitor•Põhiline hingamisteid kaitsev antiproteaas•Pärit hingamisteede epiteelist• 1-antitrüpsiin (1-AT)•Pärilik raske emfüseem homosügootse defitsiidi
korral (<1% KOK juhtudest)•1-3% emfüseemijuhtudest•Neutraliseerib eeskätt neutrofiilide elastaasi (mitte
ainult)•Sünteesitakse maksas, vähem kopsudes• 1-antikümotrüpsiin•TIMP-d – maatriksi metalloproteinaaside koelised

inhibiitorid (TIMP-1…TIMP-4)
A. Altraja ©2016



Proteaaside-antiproteaaside tasakaalu häirumine
KOK patogeneesis

Seriinproteaasid•Neutrofiilide elastaas•Katepsiin G•Proteinaas 3
Tsüsteiinproteaasid•Katepsiinid B, K, L, S
Maatriksi metalloproteinaasid•MMP-1, -8, -9, 12

•1-antitrüpsiin•1-antikümotrüpsiin•SLPI•Elafiin•Tsüstatiinid•TIMP-1...TIMP-4

A. Altraja ©2016



Hingamisteede põletiku võrdlus KOK ja astma korral

KOK Astma (suitsetajatel tekib 
lisaks KOK-tüüpi põletik)*

Rakud Neutrofiilid, CD8+-rakud
Makrofaagid++

Nuumrakud, eosinofiilid, CD4+-
rakud
Makrofaagid+

Põletiku-
mediaatorid

LTB4
TNF-
IL-8, GRO-
Oksüdatiivne stress +++

LTC4, LTD4, LTE4, histamiin
IL4, IL-5, IL-13
Eotaksiin, RANTES
Oksüdatiivne stress +

Põletik Perifeersetes hingamisteedes
Hingamisteede hüper-
reaktiivsus ±
Epiteeli metaplaasia
Fibroos ++
Parenhüümi destruktsioon
Limasekretsioon +++

Kõikides hingamisteedes
Hingamisteede hüper-
reaktiivsus +++
Epiteeli lagunemine
Fibroos +
Parenhüümi haaratust ei ole
Lima sekretsioon ++

Reageerimine
ravile

± bronhodilataatoritele, 
glükokortikosteroididele

+++

Barnes PJ, 1999; GOLD, 2010

A. Altraja ©2016 *Raske astma korral lisanduvad KOK’le omased tunnused



Põletiku detailsemad erinevused astma ja KOK puhul

A. Altraja ©2016

KOK Astma*
CD8+ 1. tüüpi T-lümfotsüüdid CD4+ Th2 T-lümfotsüüdid
CD4+/CD8+  CD4+/CD8+ 
Resideeruvad makrofaagid Nuumrakud
Neutrofiilid – CD4+ Th17 rakud Eosinofiilid
Eosinofiilid ägenemisel Neutrofiilid (raske astma) - Th17 

rakud
- Dendriitrakud
CXCL8 (IL-8), IL-1 IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF, TNF-α
LTB4, IFN-γ RANTES, eotaksiinid, MCP-1 
CXCL8, CXCL1, CCL2 CCL11, CXCL8
Proteaasid +++ -
Oksüdatiivne stress +++ Oksüdatiivne stress + 

Ägenemisel 

Mauad & Dolhnikoff, 2008; Barnes, 2008
*Raske astma korral lisanduvad KOK’le omased tunnused



KOK patofüsioloogia: sümptomite ja haiguslike 
kõrvalekallete tekkemehhanismid KOK korral

KOK korral võivad ka kerge obstruktsiooniga kaasneda
olulised gaasivahetuse häired
1. Peente juhtehingamisteede (≤2 mm läbimõõduga 
bronhide ja bronhioolide) põletik ja ahenemine
Selleks on 2 peamist mehhanismi:•Krooniline bronhioliit:•Peente juhtehingamisteede (≤2 mm) seinte 

põletikuline fibroos•Lima hüpersekretsioon koos evakuatsiooni 
häirumisega•Kopsude emfüseem (perifeerse kopsukoe destruktsioon, 

elastsuse kadumine ja sellest tingitud bronhioolide kollaps)
2. Kopsude difusioonivõime (gaasivahetuse võime) langus 
kopsuparenhüümi destruktsioonist (emfüseem)

A. Altraja ©2016 GOLD



Gaasivahetuse häirete tekkemehhanismid KOK korral
•Hüpokseemia, teatud tingimustel ka hüperkapnia 
(hüpoventilatsioon)•Muutuste progresseerumine koos haiguse 

progresseerumisega•Mitmed erinevad mehhanismid•Emfüseemi ja väikeste hingamisteede tüüpi KOK haiged 
on seega fenotüübilt erinevad:•Emfüseem põhjustab difusioonihäire tõttu enam 
hüpokseemiat (emfüseemi raskusastmega korreleerub 
PaO2 langus)•Perifeerste (väikeste) hingamisteede haigus ja 
obstruktsioon on seotud alveolaarventilatsiooni-
perfusiooni suhte (VA/Q) langusega•Lisandub hingamislihaste düsfunktsioon•Tulemuseks on hüperkapnia (hüpoventilatsioon)

A. Altraja ©2016 GOLD



Juhtehingamisteede seina fibroos kroonilise 
põletiku tagajärjel KOK korral

•Alus - krooniline põletik, põhjustatud kroonilisest 
ärritusest

Epiteeli ja makrofaagide aktivatsioon


Fibrogeensete mediaatorite vabanemine (TGF-β)


Fibroos, eeskätt peentes (2mm läbimõõduga)
bronhides ja bronhioolides

A. Altraja ©2016



Lima hüpersekretsiooni mehhanismid KOK patogeneesis
1. Inhaleeritud ärritajate tagajärg•Tubakasuits•Muud sissehingatud ained


Sensoorsed närvilõpmed refleks:•Lokaalne peptidergiline•Spinaalne kolinergiline


Näärmete sekretsioon 

•Lokaalsed ensüümid (neutrofiilide elastaas)•Oksüdatiivse stressi efekt•Proteaaside stimuleeriv efekt
2. Näärmete hüperplaasia, karikrakkude proliferatsioon 
(kasvufaktorid) – EGFR aktivatsiooni tagajärg•MUC – erinevate mutsiinigeenide (MUC5AC, MUC5B jt.) ekspressioon

A. Altraja ©2016



Kopsu veresoonte patoloogia KOK korral
Krooniline hüpoksia


Kopsuringe hüpoksiline vasokonstriktsioon, endoteeli 

düsfunktsioon, põletrik ja arterite/arterioolide seina 
remodelleeurmine*


Pulmonaalhüpertensioon (prekapillaarne)

Muutused veresoontes:•Silelihaskesta kasv soontesse, kus normaalselt ei ole silelihast•Intima hüperplaasia, soonte fibroos ja obliteratsioon•Vaskulaarse basseini vähenemine emfüseemi tõttu


cor pulmonale („kopssüda“, kopsutekkene südame parema poole 
puudulikkus) 
*Kasvufaktorid (Endoteliin-1, vaskulaarne endoteliaalne kasvufaktor, FGF)•Endoteliinid, peamiselt endoteliin-1 (ET-1):•Toimib ETA ja ETB retseptorite kaudu) vaskulaarne fibroos ja 

lihaskesta hüperplaasia kopsu veresoontes sekundaarne 
pulmonaalhüpertensioon (prekapillaarne, kliiniline klass 3.1.)

A. Altraja ©2016



Patofüsioloogilised muutused PH korral: normaalne 
alveolaarringe

A. Altraja ©2017



Patofüsioloogilised muutused PH korral: krooniline väikeste 
hingamisteede haigus: vasokonstriktsioon 

• Vältimaks V/Q tasakaalu häire süvenemist tekib hüpokseemia ja 
hüpoventilatsiooni korral prekapillaane vasokonstriktsioon (PAP↑, 
vaadeldav kui kaitsereaktsioon)• Hiljem ka remodelleerumine

A. Altraja ©2017



Patofüsioloogilised muutused PH korral: krooniline väikeste 
hingamisteede haigus

• Farmakoloogiline pulmonaalne vasodilatasioon põhjustaks 
oksügeniseerimata vere pääsu keharingesse (V/Q tasakaalu häire 
süvenemine)• Parem ravimeede oleks bronhodilatatsioon

A. Altraja ©2017



Patofüsioloogilised muutused PH korral: emfüseemipõhine KOK: 
vasokonstriktsioon + kopsuarterioolide summaarse ristlõike 

vähenemine • Vältimaks V/Q tasakaalu häire süvenemist tekib hüpokseemia ja 
hüpoventilatsiooni korral prekapillaane vasokonstriktsioon (PAP↑, 
vaadeldav kui kaitsereaktsioon)

A. Altraja ©2017



Patofüsioloogilised muutused PH korral: emfüseemipõhine KOK: 
vasokonstriktsioon + kopsuarterioolide summaarse ristlõike 

vähenemine • Vältimaks V/Q tasakaalu häire süvenemist tekib hüpokseemia ja 
hüpoventilatsiooni korral prekapillaane vasokonstriktsioon (PAP↑, 
vaadeldav kui kaitsereaktsioon)• Vasodilatatsioon on samadel põhjustel mitteefektiivne

A. Altraja ©2017



Kopsuemfüseem e. kopsupuhitus
Ebanormaalne, püsiv, terminaalsetest bronhioolidest distaalsemal
olevate kopsuosade (peamiselt alveoolide) laienemine koos seinte 
destruktsiooniga ja ilma selge fibroosita (Snider et al. 1985)•Alveooliseina katkemine•Makrofaagid, T-lümfotsüüdid•Neutrofiilid kapillaarides

Emfüseemi tüübid:•Tsentriatsinaarne - emfüseem (destruktsioon) algab 
respiratoorsest bronhioolist ja levib perifeersemale•Tsentrilobulaarne - tsentriatsinaarse emfüseemi vorm, seotud 
kauaaegse suitsetamisega, esineb enam kopsu ülaosades, hiljem 
kogu kopsus•Panatsinaarne - emfüseem haarab tervet aatsinust ühtlaselt; 
domineerib (algul) enam kopsude alaosades; on iseloomulik 1-
antitrüpsiini puudulikkuse korral; kopsu alaosades võib kaasneda 
ka suitsetajate tsentrilobulaarse emfüseemiga

A. Altraja ©2016



Kopsuemfüseemi tüübid

Normaalne aatsinus

Thurlbeck WM: Chronic
Airflow Obstruction in Lung
Disease. Philadelphia, WB 
Saunders Co, 1976, p. 15.

Tsentrilobulaarne
emfüseem

Thurlbeck WM: Chronic
Airflow Obstruction in Lung
Disease. Philadelphia, WB 
Saunders Co, 1976, p. 15.



Kopsuemfüseemi tüübid – panatsinaarne emfüseem

Panatsinaarne emfüseem

Thurlbeck WM: Chronic Airflow Obstruction in Lung Disease. Philadelphia, WB 
Saunders Co, 1976, p. 15.



Tsentrilobulaarne emfüseem
Keskmise raskusega 
tsentrlobulaarne 
emfüseem 
(patoanatoomiline 
preparaat)

Fraser and Paré’s Diagnosis 
of Diseases of the Chest.
Philadelphia, WB Saunders 
Co, 1999, p. 2194.

Anatomical Chart Company, 
Skokie, IL, USA



Panlobulaarne emfüseem
Keskmise raskusega 
panlobulaarne 
emfüseem 
(patoanatoomiline 
preparaat)

Anatomical Chart Company, 
Skokie, IL, USA



Püsiobstruktsiooni ja perifeerse õhulõksustumise 
tekkemehhanismid KOK korral

•Peente juhtehingamisteede seinte põletikuline 
fibroos korreleerub FEV1 ja FEV1/FVC langusega (Hogg 
et al., 2004)

•Lisandub lima hüpersekretsiooni efekt
•Kopsude emfüseem (perifeerse kopsukoe 
destruktsioon) tingib peamiselt gaasivahetuse 
häirumise (kopsude difusioonivõime languse); KOK 
ägenemisel ka õhu lõksustumise (“air trapping”)

•Obstruktsioon bronhioolides tingib õhu lõksustumise 
kopsu perifeersetesse osadesse (“air trapping”)

A. Altraja ©2016 GOLD



Püsiobstruktsiooni mehhanismid KOK korral

Normaalne bronh KOK

Rebenenud
alveolaarsed
ühendused
(emfüseem)

Limaskesta 
põletik

ja fibroos

Lima hüpersekretsioon
Hingamisteid hoiavad avatuna

ümbritseva alveolaarkoe elastsusjõud

A. Altraja ©2016



Püsiobstruktsiooni mehhanismid kroonilise bronhioliidi („hingamisteede 
tüüpi KOK) korral

Anatomical Chart Company, Skokie, IL, USA

Norm

KOK (COPD)
•Lima hüpersekretsioon
•Tsiliaarfunktsiooni kahjustus
•Limanäärmete hüpertroofia
•Lima hüpersekretsioon
•Lima kogunemine
•Bakteriaalne 
kolonisatsioon/infektsioon
•Bronhiseina põletik ja fibroos
•Bronhide ahenemine



•Hingates välja vastu 
positiivset rõhku 
saavutatakse positiivse 
rõhu toimel väikeste 
hingamisteede parem 
avatus

Selliselt on soodustatud 
nii perifeersete 
kopsuosade tühjenemine 
kui sekreedi 
evakuatsioon

The Netter PresenterTM

Respiratory Edition, Version 1.0

Obstruktsiooni 
mehhanism 
emfüseemiga 
patsiendil 
(„emfüseemi tüüpi 
KOK)



KOK patofüsioloogiliste muutuste evolutsioon

•Sünnieelsed ja lapseea eeldused
•Lapse- ja noorukiea ekspositsioonid
•Lima hüpersekretsioon ja epiteeli tsiliaarfunktsiooni 
häirumine - tekib enne obstruktsiooni väljakujunemist
•Obstruktsiooni teke
•Kopsude püsiv hüperinflatsioon
•Gaasivahetuse häirumine
•Pulmonaalhüpertensioon
•Cor pulmonale väljakujunemine

A. Altraja ©2016



Patomorfoloogilised muutused KOK korral
Esindatud kõikides alumistes hingamisteedes trahheast 
alveoolideni
Suurtes bronhides (trahheast kuni >2…4 mm bronhideni)•Epiteeli infiltratsioon põletikurakkudega (neutrofiilid)•Suurte limanäärmete hüpertroofia•Karikrakkude hulga oluline tõus suhtes ripsrakkudesse
Väikestes bronhides (2mm) •Põletikuline remodelleerumine kroonilisest ärritajast 

tingitud kroonilisest põletikust (krooniline kahjustus ja 
reparatsioon)•Kollageenide hulga tõus ja armkoe moodustumine 

kõikides seina kihtides•Valendiku oluline ahenemine
Alveolaartasandil emfüseem•Tsentrilobulaarne (suitsetajatel, sissehingatud tegurid)•Panlobulaarne (süsteemsed tegurid – antiproteaasidega 

seotud defektid)
A. Altraja ©2016



Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
Hõlmab 2 tüüpi haigusseisundeid: nn. 
„hingamisteede tüüpi KOK“ ja nn. „emfüseemi 
tüüpi KOK“•“Väikeste hingamisteede haigus” e. krooniline 
bronhioliit – tekib peente hingamisteede 
põletikuline ahenemine, alveolaarventilatsiooni 
puudulikkus

•Sama etiopatogeneesi tõttu kaasnev krooniline 
bronhiit (suurema kaliibriga hingamisteedes) 
olulist lisaobstruktsiooni ei põhjusta•Emfüseem (ka “kopsupuhitus”) – tekib peente 

hingamisteede kollaps kopsukoe 
elastsusjõudude kadumisest; lisandub 
hingamispinna vähenemine

A. Altraja ©2016



Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
Hõlmab 2 tüüpi haigusseisundeid, mille puhused 
obstruktsiooni tekkemehhanismid on erinevad:•“Väikeste hingamisteede haigus” e. krooniline 
bronhioliit

•Sellega kaasneb sama etiopatogeneesi tõttu 
peaaegu alati ka krooniline bronhiit - kroonilise 
produktiivse köha esinemine vähemalt kolmel 
kuul aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal 
(ATS, 1962) – ei tekita olulist obstruktsiooni•Emfüseem (ka “kopsupuhitus”) -

ebanormaalne, püsiv, terminaalsetest 
bronhioolidest distaalsemal olevate kopsuosade 
laienemine koos seinte destruktsiooniga, 
kusjuures ei esine selget fibroosi (Snider et al.
1985)

A. Altraja ©2016



Perifeerne kopsukude

Normaalne peenike bronh 
avatud valendiku ja 
suhteliselt õhukese seinaga, 
ümbritsetuna valendiku 
avatuseks vajalikke 
elastsusjõudude tagavate 
alveolaarstruktuuridega

520 m P. Jeffery, NHLI. (Barnes PJ, NEJM, 2000)



Perifeerne kopsukude

COPD. Krooniline 
obstruktiivne bronhioliit. 
Bronhiooli seina 
paksenemine, infiltratsioon 
lümfotsüütide, makrofaagide 
ja neutrofiilidega

280 m P. Jeffery, NHLI. (Barnes PJ, NEJM, 2000)



KOK: emfüseem

Peribronhiaalsete alveoolide 
hävimine hingamisteede 
kollapsi ja distaalsete
õhuruumide laienemisega

520 m
P. Jeffery, NHLI. (Barnes PJ, NEJM, 2000)



Krooniliste bronhiidi võimalikud patofüsioloogilised mehhanismid

Toksilised agensid

Obstruktsioon

Põletik Hüpersekretsioon Ripsepiteeli 
düsfunktsioon

Sekreet bronhides

Infektsioon

Emfüseem Bronhomotoorse 
toonuse tõus

N. vagus’e refleks

Chodosh S., 1999A. Altraja ©2016



Kroonilise bronhiidi patogenees

• Bronhide ja bronhioolide limaskesta põletik
• Morfoloogilised muutused limaskestas (ripsrakkude 

kahjustus, limanäärmete hulga suurenemine jne.)
• Mukotsiliaarse puhastusfunktsiooni langus, lima 

hüpersekretsioon
• Bakteriaalne adhesioon, kolonisatsioon
• Kroonline põletik, hingamisteede turse, 

remodelleerumine
• Püsiobstruktsioon, perioodilised ägenemised 

(bakteriaalsed)
• Bakterite elutegevuse produktide kahjustavad ja 

põletikku alalhoidvad funktsioonid

Kahjustavad tegurid

A. Altraja ©2016



Kroonilise bronhiidi
puhuse  

hingamisteede  
kahjustuse

teke 

Sethi S, Murphy TF.  Clin Microbiol Rev 2001; 14: 336-363

Korduvad ägenemised

Ripsmete 
kahjustus

Mukotsiliaarne
transport 

Bakteriaalne
kolonisatsioon

Süvenev püsiobstruktsioon

Eksogeensed
riskitegurid

Bakterite produktid (LPS, 
proteaasid)

Põletikuline vastus 
(tsütokiinid, proteaasid)

Elastaasi-antiprotaaside tasakaalu häire

N. vagus’e toonus 

A. Altraja ©2016



Mis on pöördumatu ja mis on pöörduv KOK korral

Pöördumatud muutused hingamisteedes korral:
•Elastiini ja kollageenide lagunemine (emfüseem)
•Juhtehingamisteede fibroos
•Bronhioolide deformatsioon (väändumine)
•Veresoonte remodelleerumine (eeskätt fibroos ja 
obliteratsioon

Taastuvad muutused:
•Silelihaskontraktsioon
•Limaerituse tõus
•Põletik
•Turse ja veresoonte laienemine

A. Altraja ©2016



Astma ja KOK morfoloogilised erinevused hingamisteedes

A. Altraja ©2016

KOK Astma
Bronhiepiteeli metaplaasia, 
erinev geeniekspressioon

Bronhiepiteeli fragiilsus, 
aktivatsioon

BM paksenemine (ei korreleeru 
FEV1-ga); juhtehingamisteede
seina kõikide kihtide ja 
peribronhiolaarne fibroos

BM paksenemine (korreleerub 
FEV1-ga); subepiteliaalne fibroos

Silelihasmuutused vähe 
väljendunud – siiski seos BHR

Silelihase hüpertroofia -
korrelatsioon astma raskusega

Emfüseem  hingamisteede 
dünaamiline kollaps

Elastsete kiudude hulk 
peribronhiolaarses koes

Hingamisteese veresoonte 
hulk ja areaal  - seos 
obstruktsiooniga puudub

Hingamisteede veresoonte hulk ja 
areaal  - seos obstruktsiooniga

Limanäärmete hüpertroofia, 
hüperplaasia

Sama, kuid oluliselt erinev lima 
koostis (mutsiinid), rakkude 
kooslus ja geeniekspressioon

Mauad & Dolhnikoff, 2008; Barnes, 2008



KOK: lokaalne ja süsteemne haigus

Bronhospasm Struktuursed 
muutused

Mukotsiliaarne 
düsfunktsioon

Hingamisteede 
põletik

Süsteemne 
haigus

Obstruktsioon hingamisteedes

Põletik• Süsteemne oksüdatiivne stress• Tsirkuleerivad aktiveerunud põletikurakud• Põletikumediaatorite jt. lahustunud põletikumarkerite (sh. 
ägeda faasi proteiinide) kontsentratsiooni tõus kõikides 
kehapiirkondades

Muud efektid• Häirunud metabolism ja kaalukaotus• Skeletilihaste düsfunktsioon, sarkopeenia• Mõju kardiovaskulaarsüsteemile• Mõju närvisüsteemile• Mõju skeletisüsteemile (osteoporoos jne.)Agusti et al., 2003-2009
A. Altraja ©2016



KOK: süsteemsed efektid• Skeletilihaste düsfunktsioon (sarkopeenia)• Häirunud metabolism ja kaalukaotus (kahheksia)• Kopsuvähk (kõik vormid)• Mõju kardiovaskulaarsüsteemile•Endoteeli düsfunktsioon• Isheemiatõbi•Pulmonaalhüpertensioon•Südamepuudulikkus• Mõju skeletisüsteemile (osteoporoos)• Mõju endokriinsüsteemile (diabeet, metaboolne sündroom, 
hüpofüüsi, kilpnäärme, gonaadide, kõhunäärme 
düsfunktsioon)• Veremuutused (normotsütaarne aneemia)• Obstruktiivne uniapnoe• Mõju närvisüsteemile (ärevus, depressioon)• KOK kui kogu organismi enneaegne vananemine

A. Altraja ©2016

Decramer et al., 2008; Wouters et al., 2007; 2009; Barnes & Celli, 2009; Laghi 
et al., 2009; Man et al., 2009



Milles seisneb süsteemse põletiku tähendus KOK juures

Süsteemne haigus•Kaalukaotus•Lihasatroofia•Endoteeli 
düsfunktsioon•Ateroskleroos jt. 
kardiovaskulaarsed 
haigused•Osteoporoos•Depressioon

Süsteemne 
põletik

Halvenev prognoos

Lokaalne põletik•Kopsukoe 
destruktsioon:•VEGF retseptorite 
blokaad ja 
alaekspressioon 
kopsuparenhüümi 
rakkude apoptoos 
emfüseem (Tuder et al., 
2003)

•Autoimmuunvastus

OS, TNF-

KOK 
ägenemine

A. Altraja ©2016



Miks tekib KOK korral süsteemne haigus?

Kõige enam tõenduspõhist kinnitust leidnud süsteemse 
põletiku mehhanismid KOK korral:

• Põletik: mediaatorite ja oksüdantide “ülevool” 
hingamisteedest vereringesse ja muudesse 
märklaudorganitesse• Inaktiviteet – sooritusvõime langus  põletik•KOK ja süsteemse haiguse tagajärg ja ühtlasi 

edasise progresseerumise 

Decramer et al., 2008A. Altraja ©2016



KOK progresseerumine süsteemse haigusena

Cooper 2006; Decramer et al., 2008

Hingeldus

Sooritusvõime 
langus

•Ekspiratoorne 
õhuvoolutakistus•Õhu lõksustumine•Kopsude hüperinflatsioon

KOK

Ägenemine

InaktiviteetFüüsilise vormi 
kadumine

•Süsteemsed tagajärjed

Elukvaliteet

A. Altraja ©2016



Süsteemse põletiku mehhanismid ja roll KOK puhul
• Põletik kopsus on süsteemsete muutuste allikaks –

“ülevool” tsirkulatsiooniga mujale• Pigem põletiku induktsioon ja puhkemine 
kopsuvälistes organites• Rasvkoe vahendatud põletik• KOK riskitegurite (suitsu) süsteemne toime• Mõned süsteemsed nihked (geneetiline taust) 
võivad olla KOK arengut soodustavateks teguriteks 
(pigem põhjuseks kui tagajärjeks)• Kudede hüpoksia

• Süsteemne põletik
•Eri patsientidel erineva aktiivsusega•Olulisel kohal ägenemiste korral

Wouters et al., 2009; Decramer et al., 2008 Agusti et al., 2006A. Altraja ©2016



Tahke orgaanilise aine põlemissuitsu süsteemne toime

• Põhjustab iseseisvalt (ilma KOK’ita) süsteemset põletikku
• Koronaartõbi

•Endoteeli düsfunktsioon keharinge veresoontes (võimalikult 
reversiibelne) (Raitakari et al., 1999)

•Süsteemne oksüdatiivne stress (Morrow et al., 1995)
•Perifeersete T-lümfotsüütide arvu muutus (reversiibelne) (Miller 

et al., 1982)
• Suits ei ole kaugeltki ainus KOK puhuse süsteemse 

põletiku põhjustaja
• Süsteemne põletik KOK haigel sõltub üsna vähe sellest, 

kas ta suitsetab jätkuvalt või on selle maha jätnud (Gan et 
al., Thorax, 2004)

Agusti et al. 2006A. Altraja ©2016



Muutused skeletilihastes - sarkopeenia
• Skeletilihased: nii süsteemse põletiku allikaks kui 

märklauaks • Mehhanismid keerukad:
•Oksüdatiivne stress (lokaalne)•Vaegliikumine• Toitumishäired / kahheksia•Kudede hüpoksia•Vöötlihasrakkude apoptoos• Intensiivistunud proteolüüs•Häirunud NO ainevahetus ja toime• Tubakasuits (TGF-1 , nikotiin)•Hormonaalsed mõjustused•Elektrolüütide ainevahetuse häired• Individuaalne vastuvõtlikkus•KOK ravimite toime•Süsteemne põletik (TNF-, lokaalne OS)

Man et al., 2009

Decramer et al., 2008; 

Nici et al., 2006; 

Agusti et al., 2005

A. Altraja ©2016



Osteoporoos KOK korral

• Eriline probleem naistel
• Seotud sõltumatult obstruktsiooni 

raskusastmega (Sin et al., 2003) 
• 33% raske KOK’ga patsientidest osteoporoos, 

ülejäänutel osteopeenia

Mehhanismid: 
• Süsteemne põletik: IL-6, TNF- (polümorfism)

Decramer et al., 2008A. Altraja ©2016



KOK ja süsteemne haigus 
üle rasvkoe vahendatud põletiku

• Adipotsütokiinid: 
• Leptiin•Adiponektiin• IL-6•Retinooli siduv proteiin 4•Omentiin•Visfatiin•Resistiin

Wouters et al. 2009A. Altraja ©2016



KOK kui inimese enneaegne vananemine
• Organism kui ühekordselt kasutatav “sooma”• Vananemine kui häirunud tasakaal reparatsiooni ja 

kahjustuse vahel • DNA tasemel (DNA reparatsioon vs. oksüdatiivne kahjustus)• Paralleel – kantserogenees!

• Pidev protsess, tagajärjeks pidevalt akumuleeruvad defektid 
olulistes biomolekulides• Tagajärjeks põletikulis-struktuursed muutused, põhjuseks:

• OS reaktiivsete hapnikuühendite puudulikust eliminatsioonist• DNA kahjustuse häirunud reparatsioon• Vananemise vastased molekulid • Histooni deatsetülaasid (SIRT1-7, HDAC2)• klotho, SMP-30 DNA-sõltuv proteiini kinaas (DNA-PK), Ku86• Forkhead-perekonna proteiinid: FOXO-
transkriptsioonifaktorid, seonduvad forkhead box’i (Kaestner
et al., 2000)• Telomeeride lühenemine

Ito & Barnes, 2009A. Altraja ©2016
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KOK ja vananemise paralleelid

A. Altraja ©2016

Kopsude vananemine

Viljastamine

Sünd

Vanadus Surm

Kasvamine

Täisiga

Esimene 
hingetõmme(?) (0-a)

Täiskasvanu 
kops(18-25 a)

Täielik kopsude 
düsfunktsioon
130-140 a

Terve keha vananemisprotsess

KOK

Terve

ROS

Ito & Barnes, 2009



KOK puhuse süsteemse põletiku ja vananemise sarnasused
• NF-kB aktivatsioon, neutrofiilne põletik• Steroidresistentsus

• “Vananemisevastasete molekulide” ekspressioon KOK 
korral madalam:

•SIRT1 on MMP-9 inhibiitor  seos emfüseemi ja süsteemse 
põletikuga• KOK haigetel tõsisem naha kortsumine – seos MMP-9 

aktiivsuse tõusuga keratinotsüütides (Patel et al., 2006)

• Vananemise vastaste proteiinide SIRT-6, Klotho (KL) ja 
SMP-30 (Senescence marker protein) ekspressioon 
oluliselt langenud:

•KOK haigete kopsudes•Sigaretisuitsu toimel

A. Altraja ©2016 Ito & Barnes, 2009



OS puudulikust ROS inaktivatsioonist

Vananemine, OS ja süsteemne põletik

A. Altraja ©2017 Vanus või KOK

Põletik

Kahjustunud elutähtsate 
biomolekulide hulk

Telomeeride pikkus –
“replikatiivne 
vananemine”

Glükokortikosteroidresistentsus

Kartsinogenees



KOK – OS, süsteemne põletik ja enneaegne vananemine

A. Altraja ©2017 KOK

OS puudulikust ROS 
inaktivatsioonist

Põletik

Telomeeride pikkus

Glükokortikosteroidresistentsus

Kahjustunud elutähtsate 
biomolekulide hulk †



KOK epidemioloogia ja probleemid
• KOK on juhtiv haigestumise ja surma põhjus 

maailmas• KOK levimus ja haiguskoormus on tulevikus 
tõusutrendiga kogu maailmas

• <50% KOK-haigetest (ehkki diagnoosi kriteeriumid on 
täidetud!) omab tegelikult arsti poolt pandud 
diagnoosi (Mannino et al., 2000)• Enamik I-II staadiumi KOK-ga haigetest jäävad 
tavaliselt tähelepanuta, diagnoosita ja ravita• Andmete kogumine raskendatud, kuna haigust ei 
diagnoosita sageli enne, kui see on kliiniliselt 
avaldunud mõõduka raskusega kujul• Suremus ei näita tegelikku suremust KOK tagajärjel, 
kuna KOK ei tsiteerita kuigi sageli põhihaigusena

GOLDA. Altraja ©2016



KOK epidemioloogia ja arengutrendid
• Arenenud riikides levimuseks 9-10% täiskasvanud 

elanikkonnast [>10% >40 aastastest (Ito et al., 2009)]• KOK esinemissagedus maailmas tervikuna tõuseb, 
põhjusteks:•Elanikkonna vananemine, eriti arenenud riikides•Suitsetamise levik, eriti arenevates riikides• Arengumaades ja end. “Idabloki” maades on oodata 
kiiremat kasvutempot aastani 2020 võrreldes arenenud 
tööstusriikidega: •Suitsetamise levik•Parem diagnostika, diagnostilised traditsioonid • Levimus suureneb kiiremini naiste seas: praeguseks 
haigestumus ja suremus sooliselt võrdne• Haigus nooreneb

A. Altraja ©2016



KOK epidemioloogia – trendid aastani 2020

KOK on aastaks 2020:

• 3. kohal surmapõhjuste seas (Murray & Lopez, Nature
Med 1998) – tegelikult juba praegu• 5. kohal invaliidsuse järgi (Murray & Lopez, Nature Med 
1998)• 4. kohal enneaegse surma või invaliidsuse tõttu 
kaotatud eluaastate (DALY, Disability-Adjusted Life
Year) järgi (südame isheemiatõve, depressiooni, 
liiklusõnnetuste ja aju veresoonte haiguste järel; •Võrdluseks: 1990 oli KOK 12. kohal (Murray & 

Lopez, Science 1999)

A. Altraja ©2016



Suremus KOK tõttu
• KOK on hetkel surma põhjuste seas 4. kohal• Osakaal surmajuhtude hulgas tõuseb: USA’s 19802000 

suremus kolmekordistunud. Suremus USA’s KOK tagajärjel 2000. 
aastal meestel 82,6/100 000 ja naistel 56,7/100 000 aastas•Arenenud maades meeste suremus hakkab langema, 

naiste suremus peaks stabiliseeruma lähitulevikus•USA: naiste surmade arv KOK tõttu ületab meeste oma 
(2000):59 936 vs. 59 118) •Arengumaades sõltub see suitsetamise kontrollimise 
tulemuslikkusest (ATS/ERS, 2004)

• Maailmas 2,67 miljonit inimest aastas (WHO World Health 
Report: http://who.int/whr/en)• Euroopas 2,7% surmadest (3,3% meestel, 2,1% naistel) (WHO, 
2004)• Surma ennustavad riskitegurid KOK korral on teada• Surmad KOK haigetel sageli ka muudest põhjustest

A. Altraja ©2016



Kroonilise bronhiidi epidemioloogia

• 3-17% arenenud riikides• 13-27% vähemarenenud maades

• Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 
(KOK):

•Ei sõltu kroonilise bronhiidi 
esinemissagedusest (emfüseem)•6-9% Euroopa riikide täiskasvanud 
elanikkonnast•Esinemissagedus suureneb

A. Altraja ©2016 Gulsvik, 2001



KOK haiguskoormus ja kulud• KOK põhjustab olulise osa tervishoiukulutustest – osakaal 
tõuseb (esmatasandi arstiabis, hospitaliseerimistes, 
kiirabivisiitides)• Euroopa Liidus hingamiselundite haigused 6% 
tervishoiueelarvest• KOK-ga seotud kulud sellest 56%  3,36% (38,6 miljardit €) 
(European White Book, 2003)• USA (2002): otsesed kulud 18 miljardit US$, lisaks kaudsed 
kulud 14,1 miljardit US$• KOK ravi kallis: Hollandis $813 patsiendi kohta aastas, ravimid 
23%, haiglaravi >50% (Pauwels & Rabe, 2004)• Patsiendi kohta tehtavad kulutused:•Varieeruvad riigiti•Sõltuvad tervishoiuteenuse kättesaadavusest ja 

maksumusest (Chapman et al., 2006)• Otsene seos KOK raskusastme ja ravi maksumuse vahel 
(kulud suurenevad haiguse progresseerumisel) (Jansson et 
al., 2002)

A. Altraja ©2016 GOLD



KOK tekke ja progresseerumise riskitegurid
Eristatakse:•Riskitegureid selleks, et antud indiviidil võiks KOK 
välja kujuneda – tõelised riskitegurid•Riskitegureid ägenemiseks e. ägenemist 
esilekutsuvad tegurid
Riskitegurid võivad olla:•Seotud peremeesorganismiga tema tahtest 
olenematult•Väliskeskkonnast tingitud ekspositsioonid –
põhjustavad KOK väljakujunemise predisponeeritud
isikutel

A. Altraja ©2016

•KOK ei ole ainult vanema ea haigus: tema eeldusel 
saavad alguse sünnieelses eas ja varases lapseeas: 
sel ajal ja ka pärast seda on kopsufunktsiooni 
säilitamine inimese suurim prioriteet

GOLD; D. Halpin 2016



KOK tekke ja progresseerumise riskitegurid I

•Sissehingatud gaasid ja osakesed (krooniline 
inhalatsioonkahjustus)•Tubakasuits: aktiivne ja passiivne suitsetamine•Tööstuslikud saasted (orgaanilised ja anorgaanilised 

tolmud, kemikaalide aerosoolid)  KOK kutsehaigusena•Siseruumide õhusaasted: kütmine ja toiduvalmistamine 
tahke biomassi põletamisel halva ventilatsiooniga 
elutingimustes (naised arengumaades, laste 
ekspositsioon)•Saastatud välisõhk: (suur)linnades

•Oksüdatiivne stress (tasakaalu häirumine eksogeensete ja 
endogeensete oksüdantide liia ning ensümaatiliste ja mitteensümaatiliste
antioksüdantide vahel)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



KOK tekke ja progresseerumise riskitegurid II
•Geneetilised tegurid: geneetiliste tegurite interaktsioon 
keskkonnamõjuritega•Alfa1-antitrüpsiini defitsiit, maatriksi metalloproteinaas-12 

(MMP-12)•Vanus ja sugu•Kopsude kasv ja areng•Madal sotsioökonoomiline staatus•Astma (kuni 12 suurem risk, Silva et al. 2004) ja bronhiaalne 
hüperreaktiivsus•Hingamisteede infektsioonid•Lapseea infektsioonid•Krooniline bronhiit•Varasem tuberkuloosi põdemine

•Toitumine•Kaasuvad haigused

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



Krooniline inhalatsioonkahjustus ja KOK
•Suitsetamine – peamine patogeneetiline tegur: 80-90% KOK haigetest•Teised tegurid kokku ca 10-20%

•Püsiv elukondlik ekspositsioon tahke orgaanilise kütuse 
põlemisproduktidele olmes ja toiduvalmistamisel halvasti ventileeritud 
– peamiselt nn. “Kolmandas Maailmas” (~3 000 000 000 in.)•Elukutsega seotud ekspositsioonid tolmudele ja kemikaalide 
aerosoolisele (SO2, keevitussuits jne.) (10-20% KOK’st tervikuna; 31,1% 
mittesuitsetajate KOK’st)•Põhjustavad KOK sõltumatult•Potentseerivad tubakasuitsu toimet•Orgaanilised tolmud, sensibiliseerijad – seotud BHR 

kujunemisega, eriti eelneva kahjustuse olemasolul tubakasuitsust 
vm. ärrititest•Välisõhu saasted (linnade õhk)

Suitsetamise levik määrab KOK levimuse samas 
populatsioonis ca 25 aasta pärast

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2016



Suitsetamise tähendus inimesele
• KOK tekib 20-50%-l suitsetajatest• 16%-l suitsetajatest areneb 75. eluaastaks kopsuvähk 

(Peto et al., BMJ 2000)• Pooled kõikidest suitsetajatest surevad enneaegselt -
suitsetamisest tingitud haigustesse (Eisen, 2001)

A. Altraja ©2016



Suitsetamine peamise KOK patogeneetilise tegurina
•KOK areneb ca 25…50%-l sigaretisuitsetajatest, kes on 
suitsetanud vähemalt 10 pakk-aastat (Lokke et al., 2006)•Kroonilise bronhiidi sümptomid ca 50% suitsetajatest

•Seotud arvukate geneetiliste ja keskkonnateguritega - kõigil 
suitsetajatel ei teki KOK – tekkeks vaja arvukaid riski (resp. 
patogeneesi) moduleerivaid geneetilisi tegureid, mis üksi – ilma 
suitsetamiseta – KOK’i ei põhjustaks)

•KOK tekke risk on doossõltuv (Burrows et al., 1977)•Teatud roll on ka nikotiinil (lokaalne ja kromosomaalne 
kahjustus) (Kahl et al. 2012)

•KOK suremus sõltub:•Kumulatiivsest doosist (pakk-aastatest)•Vanusest, mil hakati suitsetama (nooremalt alustamine on 
ohtlikum)•Suitsetamise jätkamisest

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Suitsetamine peamise KOK patogeneetilise tegurina
•Suitsetajate hulgas on kõrgem: •Kopsufunktsiooni häirete levimus•Kiirem aastane FEV1 langus•Suremus KOK esinemisel•Piibu- ja sigarisuitsetajatel kõrgem KOK haigestumus ja 
suremus kui mittesuitsetajatel, risk on väiksem kui 
sigaretisuitsetajatel•Passiivne suitsetamine on väga oluline•Ema suitsetamine raseduse ajal on oluline KOK riskitegur 
lootele

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Suitsetamise epidemioloogia

• Kogu maailmas suitsetab: 1,1 miljardit inimest 
(üle 15-aastaste hulgas 1/3 rahvastikust)•47% meestest•12% naistest• Enamus suitsetajatest elab arengumaades (800 
miljonit)• Suurem osa suitsetajatest on mehed (700 miljonit)

Suitsetamise levik määrab KOK levimuse samas 
populatsioonis ca 25 aasta pärast

A. Altraja ©2016



Suitsetamise trendid maailmas

• Alates 1975. aastast on toimunud muutused 
suitsetajate osakaalus:

•Langus arenenud tööstusriikides
•50% tõus arengumaades

Yu JJ, Shopland DR.. Wold Smoking and Health 1989

A. Altraja ©2016



Suitsetamise tähenduse viimine inimeseni

A. Altraja ©2016



Suitsetamise tähenduse viimine inimeseni

A. Altraja ©2016



Suitsetamise mõõtmine: pakk-aastad

• Mõõdetakse kumulatiivset suitsetamist elu 
jooksul pakkaastates

• Arv, mitu pakki päevas on suitsetanud 
korrutatakse aastatega, mille vältel nii on 
tehtud

• Näiteks 20 pakkaastat tuleb kokku isikul, kes 
on suitsetanud 20 a. 1 pakk päevas või 10 a. 2 
pakki päevas või 40 a. ½ pakki päevas jne.

A. Altraja ©2016



Suitsetamise mõju kopsufunktsioonile
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Invaliidsus
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“Rõõmus asümptomaatiline suitsetaja”

Koormusdüspnoe

Füüsilise vormi kadumine

Invaliidsus

Süsteemne haigus
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bronhiidid

Hospitaliseeri-
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Pulmonaalhüpertensioon

Inimene leiab alguses sümptomitele seletuse ega pea neid haiguslikuks 
– seostab kõrge ea ja muidu “kehva vormi” või kehva tervisega

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse kulg 
tüüpilisel patsiendil



KOK riskitegurid tingituna peremeesorganismist I
Geneetilised tegurid*•KOK on klassikaline polügeenne, geenide ja väliskeskkonna 
interaktsioonidel põhinev haigus•Kõige rohkem uuritud tegurid, mis mõjutavad proteaas-antiproteaas-
tasakaalu, siia kuulub pärilik 1-antitrüpsiini (1-AT e. 1-PI) 
puudulikkus (elastaasi aktiivsus): Eesti, Liivimaa, Skandinaavia•Tegurid, mis mõjutavad oksüdant-antioksüdant-tasakaalu kopsudes•Kasvufaktorid: TGF-β1, TNF-α jt.•Maatriksi metalloproteinaas-12 (MMP-12)
Kopsude areng ja kasv: mõjurid lapseeas samaolulised kui 
suitsetamine täiskasvanueas•Mõjutatud igas eluetapis: looteeas, sünnil ja lapsepõlves•Ekspositsioonid looteeas - ema suitsetamine raseduse ajal on 
oluline KOK riskitegur; väike sünnikaal•Eakaaslaste omast madalam kopsufunktsioon lapseeas•Ekspositsioonid muudele teadaolevatele riskiteguritele lapseeas•Hingamisteede (viirus)infektsioonid lapseeas  väike sünnikaal:
seos madala FEV1-ga täiskasvanueas (Lawlor et al. 2005)
*α1-AT puudulikkusest lähemalt: www.antitrypsindeficiency.org/sv/estonia
A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



KOK riskitegurid tingituna peremeesorganismist II
Sugu ja vanus•Mehed suitsetavad rohkem (maades, kus see on nii), naised on 
inhalatsioonkahjustuse suhtes tundlikumad: levimus ning suremus 
praeguseks sooliselt samastunud
Madal sotsioökonoomiline staatus•KOK risk on pöördvõrdeline elatustasemega (Prescott et al., 1999)•Pigem peegeldab teiste riskitegurite toimet: halvemad 
elutingimused, sise- ja välisõhu saasted, ülerahvastatus, suitsetamise 
suurem levimus, halvem tervisekäitumine ja toitumine jne.)
Bronhiaalne hüperreaktiivsus ja astma (eeskätt puudulikult ravitud 
astma)•Astmahaigetel 12 kõrgem risk KOK arenguks mitteastmaatikutega 
võrreldes samasuguse suitsetamisharjumuse juures (Vonk et al. 2003; 
Silva et al. 2004)•Astmaatilisele põletikule KOK-spetsiifiliste põletikumehhanismide 
lisandumine: põletiku patoloogiline võimendumine
Toitumine•Vaegtoitumine – hingamislihaste jõuetus; emfüseemi eelistatud 
arenemine (häired biokeemilisel tasandil)
A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



Infektsioonid KOK riskiteguritena
Infektsioonid: viiruslikud ja bakteriaalsed: •Seotud patogeneesi ja progresseerumisega•Hingamisteede infektsioonid lapseeas:•Madalam sünnikaal•Bronhiaalne hüperreaktiivsus •Madalamad kopsufunktsiooni väärtused ja rohkem 

haigussümptomeid täiskasvanuna•Krooniline bronhiit – ühine etioloogia•Hingamisteede bakteriaalne kolonisatsioon  ägenemised•HIV infektsioon: kiirendab suitsetamisest tingitud emfüseemi 
arengut (Diaz et al. 2000)•Tuberkuloos•Varasem tuberkuloos on kindel hingamisteede obstruktsiooni

põhjustav tegur, ka suitsetamisest sõltumatult (Lam et al., 2010)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus
KOK ei hõlma teisi, iseseisva etioloogia ja patogeneesiga
haigusi, kuigi neil esineb pöördumatut obstruktsiooni.
KOK’l on kindlad riskitegurid ja patogeneetilised
mehhanismid

Võivad esineda kaasuva haigusena!
Näit. ACOS (astma ja KOK overlap’ sündroom

• Bronhiaalastma• Bronhiektaasiatõbi• Tsüstiline fibroos• Hingamisteede tuberkuloos• Hingamisteede seeninfektsioonid• Oblitereeiv bronhioliit (OB)• Bronchiolitis obliterans-organizing 
pneumonia (BOOP)• Difuusne panbronhioliit (DPB) jne.

A. Altraja ©2016 GOLD



KOK ja astma sarnasus ja erinevus

• KOK – väliskeskkonna 
tegurid

PatogeneetilisedPõhjuslikud –
etioloogilised

Kroonilised haigused –
krooniliselt toimivad, 
“haigust taastootvad” 

mehhanismid•Põletik

• Astma: põletikku 
tasakaalustavate 
mehhanismide 
sisemine 
tasakaaluseisund

A. Altraja ©2016



KOK – omaette tervikhaigus

• Kindlad riskitegurid
• Kindlad patogeneetilised mehhanismid:

Põletik
• Makrofaagid
• CD8+ T-lümfots.
• Neutrofiilid
• IL-8, LTB4, TNF-

Põletik
• Makrofaagid
• CD8+ T-lümfots.
• Neutrofiilid
• IL-8, LTB4, TNF-

Proteaas
antiproteaas-

ebatasakaal

Oksüdatiivne
stress

Kopsu- ja bronhikoe destruktsioon, 
remodelleerumine

A. Altraja ©2016



KOK diagnoosi komponendid

•Riskitegurite hindamine•Sümptomite hindamine•Anamnees•Füüsikaline läbivaatus•Spiromeetriline uurimine•KOK raskusastme hindamine•Lisauuringud•Diferentsiaaldiagnoos

GOLD, 2006-2010A. Altraja ©2016



KOK sümptomid staadiumide kaupa
•Düspnoe – KOK põhiline tunnussümptom, võib puududa I 
staadiumi KOK korral, progresseerub edasistes staadiumides•Krooniline köha – sageli esimene sümptom, võib olla nii 
produktiivne kui kuiv, võib kesta kogu päeva•Rögaeritus – kõikides staadiumides, progresseeruv, ei 
tarvitse rahuldada kroonilise bronhiidi kliinilise diagnoosi 
kriteeriumi (produktiivne köha vähemalt 3-l kuul aastas 
vähemalt 2-l järjestikusel aastal)•Viled kiuned ja rindkere pingsus – võivad esineda KOK 
kõikides staadiumides, ent rohkem iseloomulikud III-IV 
staadiumile ja KOK ägenemistele
Raske ja väga raske KOK korral lisaks: •Nõrkus, isutus ja kaalulangus: halva prognoosi markerid, 
kaasuvate haiguste tunnused (maligniteedid, tuberkuloos jt.)•Köhahoogude aegne sünkoop, roietemurrud•Jalgade turse: parema südamepoole puudulikkusest•Ärevus ja depressioon: halva prognoosi markerid

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



KOK - esialgne diagnoos
Kahtlus KOK esinemisele tekib ning spirograafiline uuring koos 

bronhodilataatortestiga on diagnoosi kinnitamiseks 
näidustatud alati kui täiskasvanul >40 a. esineb:

• Ekspositsioon riskiteguritele: tubakasuits, 
kutseekspositsioonid tolmudele ja kemikaalidele, siseõhu 
saasted olmes (tahkekütuse suitsud)• Hingeldus, füüsilisel koormusel või rahuolekus, mis on 
progresseeruvat laadi; patsient võib kirjeldada olukorda kui: 
“teeb tööd hingamiseks”, “raskustunne”, “ paneb
põhkatama”, “ei jätku õhku”• Krooniline köha: võib olla püsiv või vahelduv, rögaeritusega 
või kuiv• Kroonilise rögaerituse olemasolu mistahes viisil• Mitme asjaolu esinemine tõstab diagnoosi tõenäosust

• Peab järgnema diagnoosi kinnitamine forsseeritud 
spirograafial koos bronhodilataatortestiga

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK – diagnoosimise lihtsustatud variant
Kahtluse teke ja avastamine (“äratundmine”) <1 minut!
• Küsime, kas inimene suitsetab / on suitsetanud?• Kui kaua ja kui intensiivselt?

• Arvutame pakkaastad

• Kui vähemalt 10 pakkaastat

Spirograafia koos bronhodilataatortestiga

A. Altraja ©2016



KOK esialgsele diagnoosile viitav kliinik
1. Ekspositsioon riskiteguritele• Suitsetamine• Orgaanilise kütuse põlemise või praadimise suitsud• Tööstustolmud, -kemikaalid
2. Hingeldus – aeglaselt progresseeruv• Algul füüsilisel koormusel• Edasi väikesel koormusel või rahuolekus - püsiv• Suurenenud “hingamistöö”• Hingamisraskus, “õhunälg”, “hingetus”• Raskeneb pingutusel, hingamisteede infektsioonide aegu
3. Krooniline köha• Sageli esimene sümptom• Algul vahetevahel, hiljem iga päev – lõpuks suurel osal päevast• Harva ainult öösiti; võib olla mitteproduktiivne
4. Rögaeritus• Algul vähesel hulgal• krooniline, pidev rögaeritus viitab KOK’le
Inimene leiab sümptomitele seletuse ega pea neid haiguslikuks –

seostab kõrge ea ja muidu “kehva vormi” või kehva tervisega
A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



KOK: teave anamneesist patsiendi tervikkäsitluse tarvis
Diagnostikaks:• Ekspositsioon riskiteguritele – eeskätt suitsetamine jt.• Põetud ja kaasuvad haigused (astma, allergiad, sinusiidid, 

ninapolüübid, lapseea hingamisteede infektsioonid, jt. 
hingamiselundite haigused• Perekonnaanamnees KOK jt. hingamiselundite haiguste suhtes• Sümptomite tekke aeg ja viis

Edasiseks käsitluseks:• Varasemad ägenemised ja hospitaliseerimised 
hingamiselundite haiguste tõttu• Kaasuvad haigused (kardiorespiratoorsed, reumaatilised) 
võimaliku füüsilise sooritusvõime pärssijana• Teave olemasoleva ravi ja sellega hakkamasaamise kohta• Haiguse mõju elule tervikuna (töövõime, majanduslik külg, 
elukorraldus, liikumine, igapäevane rutiin, meeleolu, hirm jne.)• Sotsiaalse ja perekondliku toetuse võimalused• Võimalused ja vahendid (k.a. motivatsioon) riskiteguritest 
vabanemiseks (sealh. suitsetamisest loobumiseks)

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



KOK objektiivne leid I

Leid vaatlusel:• Naha või limaskestade tsüanoos• Rindkere deformatsioonid kopsude hüperinflatsionist (horisomtaalsed 
roided, tünnikujuline rindkere (rindkere antero-posterioorse distantsi 
suurenemine), kühmus õlad, esilevõlvuv kõht jt.• Hemidiafragmade lamenemine – rinnakorvi alaosa paradoksaalne 
sissetõmme inspiiriumis, rinnaku mõõkjätke-roidekaare vahelise nurga 
suurenemine• Hingamissageduse tõus, sageli >20/min, hingamine läbi pooleldi 
suletud huulte (parandamaks kopsude tühjenemist ekspiiriumis• Abilihaste kasutamine hingamisel, pikenenud ekspiirium (m. 
scalenus’e ja sternocleidomastoideus’e kasutamine on respiratoorse 
distressi indikaatoriks)• Jalalabade ja/või hüppeliigeste turse, rõhu tõus jugulaarveenides viitab 
parema südamepoole puudulikkusele (cor pulmonale)

Mittespetsiifiline ja liiga hilja diagnostiline - obstruktsiooni 
füüsikaline leid reeglina puudub enne kaugelearenenud 
pöördumatut haigust

Objektiivse leiu puudumine ei välista KOK’i!

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



KOK objektiivne leid II
Leid palpatsioonil ja perkussioonil (väheinformatiivne):• Südame tiputõuke jälgimine võib olla takistatud kopsude 

hüperinflatsiooni (emfüseemi) tõttu• Kopsude hüperinflatsioon tingib maksa liikumise kaudaalsele ja 
palpeeritavaks muutumise ilma maksa suurenemiseta• Fremitus pectoralis’e nõrgenemine kopsude hüperinflatsioonist 
(emfüseemist)

Leid auskultatsioonil:• Hingamiskahina nõrgenemine kaugelearenenud emfüseemi (kopsude 
hüperinflatsiooni) korral ja tõttu• Bronhokonstriktsioonile iseloomulik leid (viled ja kiuned 
ekspiiriumis) rahulikul hingamisel (puudumine ei välista KOK’i); sama 
leid forsseeritud hingamisel on mittespetsiifilisem• Kopsuturse leid (südame vasaku poole puudulikkuse lisandumisel)• Südametoonid on kõige paremini kuuldavad rinnaku mõõkjätke 
piirkonnas

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2014



KOK diagnoosi kinnitamine
Diagnoosi kinnitab mittetäielikult pöörduva obstruktsiooni
leid forsseeritud voolu-mahu spiromeetrial koos 
bronhodilataatortestiga (BDT):

•FEV1/FVC <0,7 pärast bronhodilataatorit

•FEV1 võib olla <80% eeldatavast, kerge KOK korral ka 80%•FEV1 ja FVC jaoks registreeritakse kõrgeim väärtus vähemalt kolmest 
tehniliselt õnnestunud mõõtmisest, kusjuures FEV1 ja FVC 
varieeruvus ei tohi ületada 5% või 100 mL•Suhe FEV1/FVC arvutatakse mõõtmiselt, kus FEV1 ja FVC summa on 
suurim

•FEV1/FVC <0,7 võib põhjustada:• Hüpodiagnostikat noorematel • Hüperdiagnostikat eakatel (väike FEV1/FVC langus arvat. olevat 
ea tõustes füsioloogiline)•Seetõttu Rootsis kasutusel „65 reegel“: >65-aastastel 

loetakse obstruktsioon defineerituks, kui FEV1/FVC <65% 
(<0,65) A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2016



Spirograafia koos bronhodilataatortestiga KOK 
diagnoosi kinnitamisel

•Probleem raskesti lahendatav: „spirometry gap“ e. käärid 
sspirograafia vajaduse ja tegeliku tegemise vahel•Bronhodilataatortestiks kasutatakse: 400 μg 
kiiretoimelist β2-agonisti või kuni 160 μg lühitoimelist 
antikolinergilist ainet või nende kombinatsiooni (Pellegrino 
et al., 2005)•Kordusmõõtmine 10-15 min pärast kiiretoimelise 
bronhodilataatori või 30-45 min pärast kombinatsiooni 
manustamist•Positiivne on bronhodilataatortest, kui FEV1 tõuseb 
vähemalt 12% ja vähemalt 200 mL (Pellegrino et al., 2005)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2016



Pöördumatu obstruktsioon (negatiivne bronhodilataatortest 
KOK-haigel

Forsseeritud voolu-mahu spirogramm:
Enne bronhodilataatorit
Pärast bronhodilataatorit
•Reversiibelsuse* e. nn. “positiivse 
bronhodilataatortesti” kriteeriumiks on FEV1
paranemine vähemalt 12% ja vähemalt 200 mL

NB! Obstruktsioonile 
iseloomulik ekspiiriumi voolu-
mahu kõvera languseosa kuju ei 
muutu

Õhuvool 
(L/s)

Maht (L)

A. Altraja ©2016
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Forsseeritud voolu-mahu spirogramm KOK puhul

A. Altraja ©2016
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Haiguse hindamine patsiendil ja selle monitooring

•1. Diagnoos ja spiromeetriline obstruktsiooni
hindamine•2. Sümptomite hindamine (mMRC, CAT, CCQ)•3. Ägenemiste riski hindamine•3. Kaasuvate haiguste hindamine•5. Kombineeritud hindamine

Sisuliselt kuulub hindamise juurde veel:•Riskitegurite hindamine•Anamnees•Füüsikaline läbivaatus•KOK raskusastme hindamine•Lisauuringud•Diferentsiaaldiagnoos•Haiguse progresseerumise ja tüsistuste tekke jälgimine•Farmakoteraapia ja muu ravi jälgimine•Tüsistuste ja kaasuvate haiguste monitooring
GOLD, 2014-2017A. Altraja ©2016



Haiguse hindamise eesmärgid KOK korral

Määratleda:•Haiguse raskus•Haiguse mõju patsiendi tervikorganismile ja 
üldtervislikule staatusele•Hinnata tulevikuriske: •Ägenemised•Hospitaliseerimised•Surm

GOLDA. Altraja ©2016



1. Spiromeetriline obstruktsiooni hindamine: 
obstruktsiooni (mitte KOK’i) raskusastmed

Staadium Iseloomustus: FEV1/FVC on obstruktsiooni
korral alati < 0,7

1. Kerge •FEV1 80% eeldatavast

2. Keskmise 
raskusega

•FEV1 50%  FEV1 < 80% eeldatavast

3. Raske •30%  FEV1 < 50% eeldatavast

4. Väga raske •FEV1 <30% eeldatavast 

A. Altraja ©2017 GOLD, 2016-2017

• Kuna krooniline bronhiit on käsitletav kui kaasuv haigus (kuigi sama 
etioloogiaga), mitte KOK tekke eeldus, on kõrvaldatud „0-staadium“• Krooniline bronhiit ei ole KOK eellashaigus, eeldushaigus ega
tingimushaigus



KOK raskusastmeid sellistena ei kasutata

•Jaotus staadiumitesse FEV1 järgi ei teeni adekvaatselt 
patsiendi hindamise eesmärke ega võimalda määratleda:•Haiguse raskus•Haiguse mõju patsiendi tervikorganismile ja 
üldtervislikule staatusele•Hinnata tulevikuriske: •Ägenemised•Hospitaliseerimised•Surm

•Alternatiivset jaotust ei ole olemas•Uuringutes esinevat jaotust GOLD 1-4 tuleb 
interpreteerida nagu varem

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



KOK on progresseeruv haigus
Hingeldus (Borg’i j., mMRC); rögaeritus; köha; CAT, ägenemiste

sagedus jne. 

Time (years)
A. Altraja ©2017



2. Sümptomite hindamine: 
Düspnoe on levinuim ja olulisim KOK sümptom

•KOK kardinaalne sümptom•Peamine invaliidsuse ja KOK-ga seotud ärevuse-hirmu põhjus (1)•Peamine stressitekitav sümptom, mida põhjustavad komplekssed 
mehhanismid (2,3)•Vastutab põhiliselt suure haiguskoormuse (k.a. ressursikulu) ja 
halva elukvaliteedi eest (3,4)

1. GOLD 2014. 2. Jolley CJ & Moxham J. Eur Respir Rev 2009; 
18: 66−79. 3. Booth S et al. Expert Rev Respir Med 2009; 

3: 21−36. 4. Burgel PR et al. Respir Med 2013; 107: 
233−241. 5. Kessler R et al. Eur Respir J 2011; 37: 264−72. 

(5)



2. Sümptomite hindamine: 
MMRC - hingelduse astmikuline küsimustik

Patsient valib 5-pallisel skaalal (0…4) variandi, mis tema 
olukorrale kõige enam vastab:

0: Hingeldus tekib üksnes äärmisel füüsilisel pingutusel
1: Hingeldus tekib väikesest tõusust kiirustades 
ülesminekul
2: Hingeldus piirab liikumist eakaaslastega samas tempos 
või sunnib tegema peatust liikumisel tavalises tempos 
tasasel pinnal
3: Hingeldus sunnib peatuma ca 100 meetri või 
mõneminutise käimise järel tasasel pinnal
4: Hingelduse tõttu ei saa kodunt väljuda või hingeldus 
tekib riietumisel või lahtiriietumisel

Modified Medical Research Council (MMRC):
http://copd.about.com/od/copdbasics/a/MMRCdyspneascale.htmA. Altraja ©2016



KOK hindamise test (COPD Assessment test, CAT)
8-komponendiline komposiitmõõdik tervisliku seisundi 
ühemõõtmeliseks hindamiseks: www.catestonline.org

Jones et al. ERJ 2009
Copyright: GSK



KOK hindamise test (COPD Control Questionnaire, CCQ)
10-komponendiline, lihtsalt isevastatav küsimustik 
tervisliku seisundi hindamiseks (võtab aega 2 minutit, >60 
keeles): www.ccq.nl



Sümptomite hindamise testide interpretatsioon

•mMRC skoor ≥2 räägib olulisest hingeldusest•CAT skoor ≥10 räägib sagedastest ja olulistest 
sümptomitest

KOK kompleksse hindamise juures:•CAT ja CCQ skoorid on eelistatumad, kuna annavad 
laialdasema ettekujutuse sümptomaatilise haiguse 
tervikmõjust patsiendile•mMRC annab selgema ülevaate hingelduse mõjust

•CCQ skoori piir paikneb 1,0 ja 1,5 vahel•Kui arvestada Saint George’i respiratoorset
küsimustikku, siis piir jookseb: SGRQ <25 ja ≥25*

GOLD, 2016; Jones London ERS 2012 (No 1651);
*Tšehhi juhtnöörid 2013; www.pneumologie.czA. Altraja ©2016



3. Ägenemiste riski hindamine KOK puhul
•Kasutades informatsiooni ägenemiste anamneesist ja 
spiromeetrilisi näitajaid•Ägenemiste ja/või hospitaliseerimiste arv viimase 12 kuu 
jooksul on parim tulevaste ägenemiste riski prediktor 
(Hurst et al. NEJM 2010)•Ägenemiste risk on enam seotud „sündmustega“, ent ka 
spiromeetrilise kopsufunktsiooniga

•Kõrgele ägenemiste riskile viitavad:

• ≥2 ägenemist viimase 12 kuu jooksul
või• ≥1 hospitaliseerimist viimase 12 kuu jooksul

A. Altraja ©2017 GOLD, 2017



Ägenemiste risk KOK puhul (illustratsiooniks)

A. Altraja ©2016

GOLD, 2011
TORCH: Jenkins et al. Respir Res 2009

UPLIFT: Decramer et al. Lancet 2009
ECLIPSE: Hurst et al. NEJM 2010

GOLD staadium 
(2003-2010)

Ägenemist 
aastas

Hospitali-
seerimisi
aastas

3 aasta 
suremus

1. Kerge KOK ? ? ?

2. Keskmise raskusega KOK 0,7-0,9 0,11-0,2 11%

3. Raske KOK 1,1-1,3 0,25-0,3 15%

4. Väga raske KOK 1,2-2,0 0,4-0,54 24%



4. Kaasuvate haiguste hindamine KOK puhul•KOK ise tõstab paljude haiguste esinemise tõenäosust•KOK-ga patsientidel on suurenenud järgmiste haiguste risk 
(nii suitsetamisest kui vanuse lisandumisest):•Kardiovaskulaarsed haigused (eriti südamepuudulikkus)•Osteoporoos, skeletilihaste düsfunktsioon•Respiratoorsed infektsioonid•Depressioon ja ärevus•Metaboolne sündroom, diabeet•Toitumishäired•Kopsuvähk•Need kaasuvad haigused mõjutavad ägenemisi, 
hospitaliseerimisi ja suremust•Esinevad obstruktsiooni raskusastmest sõltumatult•Nende suhtes tuleb tagada adekvaatne monitooring•Tuleb ravida põhihaigusega samaväärselt kui reaalseid 
haigusi (sarnaselt peaks spirograafia ja KOK olema 
positsioneeritud kardioloogilistes strateegilistes 
dokumentides ja juhtnöörides

A. Altraja ©2016 GOLD, 2016



5. KOK kombineeritud hindamine•Eesmärk: tagada parem ravikäsitlus ja –tulemus
•Pärast diagnoosi ja postbronhodilatatoorset
spiromeetrilist kopsude ventilatsioonivõime kahjustuse
hindamist:•Esimesena: hinnata sümptomeid (eelistada CAT, CCQ, 
SGRQ; mMRC peegeldab enam hingeldust)•Olulisemad sümptomid: hingeldus, krooniline köha, 

rögaeritus•Teisena: hinnata ägenemiste riski; selleks on 2 meetodit:•Konkreetse patsiendi ägenemised viimase 12 kuu 
jooksul •Hospitaliseerimiste arv viimase 12 kuu jooksul•Patsient asetub A, B, C või D klassi (vasturääkivuse korral 

raskem raskusklass)•Fenotüüpide kaasamine•Kaasuvad haigused: B-l rohkem kui C-l ja D-l (Agusti et al. 
ERJ 2013)

A. Altraja ©2017 GOLD, 2017



KOK kombineeritud hindamine: kõik patsiendid 
jagunevad 4 klassi: A…D

A. Altraja ©2017
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•A: vähe sümptomeid, 
madal risk•B: Palju sümptomeid, 
madal risk•C: Vähem sümptomeid, 
kõrge risk•D: Palju sümptomeid, 
kõrge risk

GOLD, 2017

Sümptomid:
(mMRC, CAT, CCQ)

mMRC 0-1
CAT <10
CCQ <1

mMRC ≥2
CAT ≥10
CCQ >1.5

> 1†

*Ägenemised, mis ei vajanud hospitaliseerimist
†Ägenemised, mis vajasid hospitaliseerimist



Täiendavad uuringud KOK puhul•Näidustatud eeskätt keskmise raskusega ja raske KOK 
puhul•Mitte niivõrd haiguse kui sellise diagnoosimiseks, vaid 
optimaalse ravi ja patsiendikäsitluse tarvis

•Suukaudne “steroidtest” ega bronhodilataatortest ei 
määra haiguse progresseerumist ega ravivastust•Radioloogilised uuringud•Rindkere röntgenogrammid•Rindkere CT-uuring•Vere gaaside analüüsid (a-Astrup)• 1-antitrüpsiini kontsentratsiooni määramine•Näidustatud patsientidele, kel •KOK (eeskätt panlobulaarse emfüseemiga) tekib 

noores eas (<45 a.)•Esineb tugev pärilik foon (esinemine perekonnas)•Eesmärk – perekondlik “screening” ja nõustamine
A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



“Steroidtest” KOK puhul
Eesmärgid:•Diagnostiliselt rasketel juhtudel eristamiseks 
bronhiaalastmast•Varem oli kasutusel pikaaegse glükokortikosteroidravi võimaliku 
efektiivsuse kindlaksmääramise lootuses – tegelikult ei määra!
Hindamine ja interpretatsioon KOK haigetel:•Hinnatakse postbronhodilatatoorset FEV1 e. efekti, 
mis glükokortikosteroidiga saadakse lisaks 
bronhodilataatoriga saavutatavale•Inhaleeritavate glükokortikosteroidide kasutamine 6 
nädalast 3 kuuni – positiivse testi korral paraneb FEV1
200 ml ja 15% - iseloomulik astmale (ATS, 1991)•Sama suukaudse glükokortkoidiga (prednisolooni 30-
40 mg 1 kaks nädalat) KOK haigetel •“Ennustab” inhaleeritava glükokortikosteroidi efekti 

tunduvalt halvemini

A. Altraja ©2016



Radioloogilised uuringud KOK puhul

Rindkere röntgenogrammid•Kerge KOK korral sageli normleid•Harva diagnostilised KOK’i kontekstis•Alternatiivsete diagnooside väljalülitamiseks•Suurte bulloossete muutuste diagnoosimiseks

Rindkere CT:•Ei kasutata rutiinselt•Kahtlusel alternatiivsele diagnoosile (difuussed 
parenhümatoossed kopsuhaigused) – HRCT•Kirurgilise menetluse [bullektoomia, kopsumahtu 
vähendava kirurgia (LVRS) – eel; kopsusiirdamisega 
seoses]

A. Altraja ©2016



Radioloogilised uuringud KOK puhul

•Ei aita diagnoosida KOK’i•Väärtuslik info kaasuvate haiguste ja alternatiivsete 
diagnooside tegemisel

•CT-uuring ei ole rutiinselt soovituslik•Alternatiivse või kaasuva haiguse diagnoosimiseks, 
mille korral on CT kasulik või obligatoorne•KOK patsiendi evalueerimisel kirurgiliseks raviks

GOLD, 2014A. Altraja ©2016



Röntgenogrammid emfüseemi ülekaaluga KOK korral
•Kerge KOK korral sageli normleid
Kaugelearenenud haiguse korral: •Kopsude hüperinflatsioon (mahu ja suurenemine e. nn. “kopsude 
laienemine”)•Kopsude hüpertransparentsus, kopsujoonise vaesustumine eriti 
perifeerias; mõnikord bulla’de kujunemine (hüpertransparentsed alad 
piiratud õhemate tihedamate seintega)•Roiete tavapärasest horisontaalsem asetsus, eriti tagumise kaare osas•Bilateraalselt diafragma madalseis •Diafragmakuplite lamenemine (rasketel juhtudel isegi nõgusaks)•Südame silueti ahenemine (muutumine saledaks)•Cor pulmonale lisandumisel kopsujuurte varju promineerumine ja 
südame mõningane laienemine
Lisaks külgülesvõttel näha:•Retrosternaalse (ja/või supradiafragmaalsel retrokardiaalse) õhuruumi 
suurenemine•Rindkere deformatsioon – sagitaalmõõtme (eest-taha mõõtme) 
suurenemine•Rinnaku muutumine kumeraks

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm väljendunud emfüseemi korral
•Kopsude hüperinflatsioon 
(mahu ja suurenemine e. nn. 
“kopsude laienemine”) •Kopsude 
hüpertransparentsus, 
kopsujoonise vaesustumine 
eriti perifeerias)•Bilateraalselt diafragma 
madalseis •Diafragmakuplite lamenemine•Südame silueti ahenemine 
(muutumine saledaks)

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm väljendunud emfüseemi korral

•Kopsude 
hüperinflatsioon (mahu 
ja suurenemine e. nn. 
“kopsude laienemine”) •Kopsude 
hüpertransparentsus, 
kopsujoonise 
vaesustumine eriti 
perifeerias)•Bilateraalselt 
diafragma madalseis •Diafragmakuplite 
lamenemine•Südame silueti 
ahenemine (muutumine 
saledaks)

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm väljendunud emfüseemi korral
•Kopsude hüperinflatsioon 
(mahu ja suurenemine e. nn. 
“kopsude laienemine”)•Kopsude hüpertransparentsus, 
kopsujoonise vaesustumine •Pulmonalarteri tüve ja 
kopsujuurte varju 
promineerumine•Bilateraalselt diafragma 
madalseis •Diafragmakuplite lamenemine•Südame silueti ahenemine 
(muutumine saledaks)

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm väljendunud emfüseemi korral
•Kopsude 
hüperinflatsioon (mahu 
ja suurenemine e. nn. 
“kopsude laienemine”)•Kopsude 
hüpertransparentsus, 
kopsujoonise 
vaesustumine eriti 
perifeerias•Kohati bulla’de
kujunemine 
(hüpertransparentsed 
alad piiratud õhemate 
tihedamate seintega)•Diafragmakuplite 
muutumine nõgusaks          •Cor pulmonale
lisandumine: 
kopsujuurte varju 
promineerumine ja 
südame mõningane 
laienemine

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm väljendunud emfüseemi korral

Külgülesvõttel näha:•Kopsude hüperinflatsioon 
(mahu ja suurenemine e. nn. 
“kopsude laienemine”)•Diafragmakuplite muutumine 
nõgusaks•Retrosternaalse ja 
supradiafragmaalsel ka 
retrokardiaalse õhuruumi 
suurenemine•Rindkere deformatsioon –
rinnaku muutumine kumeraks, 
sagitaalmõõtme (eest-taha 
mõõtme) suurenemine

A. Altraja ©2016



Röntgenogramm α1-antitrüpsiini puudulikkusest tingitud 
emfüseemi korral •38-aastane meespatsient 

α1-antitrüpsiini 
puudulikkusega (ZZ 
homosügoot)•Emfüseem on selgelt 
enam väljendunud 
alasagarates•Selline muutus peaks arsti 
mõttekäiku suunama α1-
antitrüpsiini puudulikkuse 
testimise suunas

α1-AT puudulikkusest 
lähemalt: 
www.antitrypsindeficiency.
org/sv/estonia

A. Altraja ©2016



Rindkere CT emfüseemi puhul

•Kopsude hüperinflatsioon – mõnel tasandil ulatuvad 
vasak ja parem kops teineteist hõlmataoliselt katma•Madala tihedusega piirkonnad ja bulla’d
(hüpertransparentsed alad piiratud õhemate tihedamate 
seintega)•Ebanormaalne veresoonte konfiguratsioon: 
perifeerias veresoonte vähesus, tsentraalsel 
kopsujuurte promineerumine•Südame silueti ahenemine (muutumine saledaks)

A. Altraja ©2016



CT uuring emfüseemi korral

•Kopsude 
hüperinflatsioon•Madala tihedusega 
piirkonnad ja bulla’d 
(hüpertransparentsed 
alad piiratud õhemate 
tihedamate seintega)•Ebanormaalne 
veresoonte 
konfiguratsioon: 
perifeerias veresoonte 
vähesus

A. Altraja ©2016



CT uuring emfüseemi korral

•Kopsude 
hüperinflatsioon – mõnel 
tasandil ulatuvad vasak ja 
parem kops teineteist 
hõlmataoliselt katma•Madala tihedusega 
piirkonnad ja bulla’d 
(hüpertransparentsed 
alad piiratud õhemate 
tihedamate seintega)•Ebanormaalne 
veresoonte 
konfiguratsioon: 
perifeerias veresoonte 
vähesus, tsentraalsel 
kopsujuurte 
promineerumine•Südame silueti 
muutumine saledaks

A. Altraja ©2016



Kopsude difusioonivõime määramine transfertestiga 
KOK puhul

•Võimaldab hinnata kopsuparenhüümi kahjustuse 
olemasolu (emfüseemiga patsientidel), selle ulatust ja 
kaudselt ka kahjustuse (eba)ühtlust•Ei ole obligatoorne rutiinseks kasutamiseks•Erinäidustused: kopsusiirdamiseks hindamisel jne. 

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Veregaaside analüüsid KOK puhul
•Oluline hindamismeetod kaugelearenenud KOK puhul
Näidustatud kui:•Postbronhodilatatoorne FEV1 on <50% eeldatavast või•Esinevad hingamispuudulikkus või südame parema poole 
puudulikkus (tsentraalne tsüanoos, hüppeliigeste turse, 
rõhu tõus jugulaarveenis

•KOK’le iseloomulikku (eriti kroonilise bronhiidi alusel) 
hüperkapniat on raske ilma diagnoosida•Hingamispuudulikkuse kriteeriumid arteri-Astrup’is:•PaO2 <60 mmHg (<8,0 kPa)•PaCO2 >45 mmHg (>6,0 kPa)•Pulssoksümeetria (mõõdab SaO2, ei näita PaCO2) on 
KOK’i kontekstis ebatäpne•Pärast FiO2 muutmist (hapnikravi juhtimisel) tuleb 20-30 
min oodata, et veregaaside tase jõuaks muutusi peegeldada

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Sõeluuringud alfa1-antitrüpsiini (AAT) defitsiidi 
suhtes KOK puhul•Kasutatakse juhtudel, kus:•KOK kujuneb <45-aastastel•KOK on selgelt emfüseemi ülekaaluga•Esinevad muud alfa1-antitrüpsiini puudulikkusele 

viitavad seigad (mittealkohoolne ja mitteinfektsioosne 
maksatsirroos, bronhiektaasid jne.)•Emfüseem on raskekujuline•Eesti on endeemiline areaal Z alleeli levikuks, praktikas 
on AAT defitsiit Eestis oluliselt aladiagnoositud ja 
aladdokumenteeritud

•Määratakse nii AAT tase seerumis kui isiku fenotüüp 
(sisuliselt genotüüp)•Alleelide variandid: M (normaalne), S, Z, null; muud on 
haruldasemad•http://antitrypsindeficiency.org/et/

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Füüsilise koormustaluvuse määramine 
KOK puhul

•Oluline objektiivne meetod tervisliku seisundi 
hindamiseks (nii ravieelse seisundi hindamiseks kui 
ravimeetmetega saavutatud efekti demonstreerimiseks) ja 
prognoosi määramiseks•Patsiendi valitud tempoga testid (6 minuti kõnnitest) –
eelistatud•Tõusva tempoga testid (10 m süstikkäimise test)

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Nn. komposiitmarkerid KOK hindamisel: 
BODE indeks

• B - Kehamassi indeks
• O - Obstruktsioon
• D - Düspnoe
• E - Füüsiline suutlikkus

• Tulemusi hinnatakse 10 palli süsteemis
• Arvukalt olemas BODE indeksi analooge ja 

modifikatsioone
• Komposiitmarkerite kasutuselevõtu eesmärk: 

paremini kui üksikkomponentidega, hinnata 
prognoosi (prognoosida elulemust) ja 
reageerimist ravile

Celli BR et al., NEMJ, 2004A. Altraja ©2016



BODE indeks

BODE väärtus: 0 1 2 3

FEV1 (%) ≥65 50-64 36-49 ≤35

6 min. käimistest 
(m)

≥350 250-349 150-249 ≤149

Düspnoe skaala
MMRC järgi

0-1 2 3 4

Kehamassi indeks 
(kg/m2)

>21 ≤21

Celli BR et al., NEMJ, 2004A. Altraja ©2016



Düspnoe skaala BODE indeksile
(MMRC Dyspnea Scale)

Raskus Kirjeldus

0 Hingeldus vaid ekstreemsel pingutusel

1 Hingeldus kiirel kõnnil tasasel maal või kergel 
tõusul

2 Kõnnib horisontaalsel pinnal aeglasemalt, kui teised 
samaealised või on sunnitud peatuma tekkiva 
hingelduse tõttu

3 On sunnitud peatuma läbinuna ca 100 m või 
mõneminutilise kõnni järel horisontaalsel pinnal

4 Hingelduse tõttu on tubane, eneseteenindusel tekib 
hingeldus

MMRC - Modified Medical Research Council 
Celli BR et al., NEMJ, 2004A. Altraja ©2016



BODE indeksi rakendus elulemuse 
prognoosimisel

• Eeldatav 4 a. elulemus:
• 0-2 (82%)
• 3-4 (69%)
• 5-6 (60%)
• 7-10 (25%)

Celli BR et al., NEMJ, 2004A. Altraja ©2016



BODE indeks ja surma risk KOK haigetel

• BODE indeks on lihtne hindamissüsteem, mis 
näitab surma riski paremini kui FEV1:• C-statistik:

•BODE: 0,74
•FEV1: 0,65

• Surma risk suureneb 1,34 BODE indeksi 
suurenemisel 1 punktiühiku võrra

• Inspiratoorne fraktsioon: IC/TLC <25% on 
sõltumatu suremust ennustav tegur (Casanova et 
al., Am J Resp Crit Care Med 2005)

Celli BR et al., NEMJ, 2004A. Altraja ©2016



Hingamispuudulikkus KOK 
klassifikatsiooni kontekstis

Hüpokseemia:
•PaO2 <60 mmHg (8,0 kPa) või
•või SaO2 <90%
Koos või ilma CO2 retentsioonita (PaCO2 >50 mmHg 
(6,7 kPa) õhuhingamisel merepinna kõrgusel)

Kuigi KOK on pulmonaalhüpertensiooni oluliseks 
eeldushaiguseks, ei ole kopsuarteri rõhu mõõtmine 
igapäevases praktikas rutiinseks uuringuks

GOLD, 2006A. Altraja ©2016



KOK üldine diferentsiaaldiagnoos

•Bronhiaalastma
•Südame paispuudulikkus
•Bronhiektaasiatõbi
•Kopsutuberkuloos (kõrge tuberkuloosi 
esinemissagedusega maades)
•Oblitereeriv bronhioliit (OB)
•Difuusne panbronhioliit (DPB, väga harv, Aasias esinev)

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK diferentsiaaldiagnoos I
KOK’le on iseloomulik•Algus keskeas (>45 eluaasta)•Sümptomid aeglaselt progresseeruvad•Pikk suitsetamise anamnees (>10 a.)•Düspnoe füüsilisel pingutusel•Hingamisteede obstruktsioon on mittetäielikult pöörduv

Bronhiaalastma•Algus sageli lapseeas•Sümptomid vahelduvad päevast päeva•Sümptomid sageli öösel või varahommikul•Allergia: riniit, ekseem jne. sageli olemas või anamneesis•Astmale sobiv perekonnaanamnees•Hingamisteede obstruktsioon on olulisel määral pöörduv 
(spontaanselt või ravimitega)

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Bronhiaalastma ja KOK diferentsiaaldiagnostika

Forsseeritud voolu-mahu spirograafia

Obstruktsiooni leid olemas Obstruktsiooni leid puudub

Bronhodilataatortest Provokatsioontest

füüsiline koormus

(metakoliin, histamiin)

allergeen
ASTMA PEF ×2 

2 nädalat

ASTMATERVE

Steroidtest
30 mg 

prednisolooni
x1 2 nädalat

ASTMA

KOKASTMA

Astma kahtlus püsib

Bronho-
dilataatoriga
FEV1  12%

Uus spirogramm, kui 
obstruktsioon on tõenäoline
 Astma “köhavariant etc.

FEV1  12% FEV1  12%

PEF 20%

FEV1 
12%

FEV1 
12%

FEV1 15% FEV1 15%

A. Altraja ©2016



KOK ja astma diferentsimine steroidtestiga

A. Altraja ©2016



KOK diferentsiaaldiagnoos II
Südame paispuudulikkus•Auskultatsioonil bibasilaarselt peenemullilised räginad (“fine
crackles”)•Röntgenogrammil südame dilatatsioon, kopsuturse•Spirogrammil restriktsioon, mitte obstruktsiooni leid

Bronhiektaasiatõbi•Rohke mädase röga eritus (rohkem kui KOK korral)•Tegemist persisteeriva bakteriaalse infektsiooniga või seos 
viimasega•Suuremullilised räginad, vahel ebasümmeetriliselt•Trummipulksõrmed (KOK puhul on haruldane)•Radioloogiliselt (rindkere CT on diagnostika standard): 
bronhivalendike laienemine, seinte paksenemine, sageli 
ümbritseva kopsukoe destruktiivne põletik (KOK korral ei ole)

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



KOK diferentsiaaldiagnoos III
Kopsutuberkuloos•Võimalik igas elueas•Radioloogiliselt kopsuinfiltraadid või koldeline (sõlmeline) 
varjustus, sageli kopsukoe lagunemisega•Mikrobioloogiliselt tuberkuloosi tõestus•Esinemine kõrge tuberkuloosi esinemissagedusega 
populatsioonis
Oblitereeriv bronhioliit (OB)•Algus nooremas eas, mittesuitsetajatel•Anamneesis võib olla reumatoidartriit või ekspositsioon 
suitsugaasidele•CT leiuks on hüpodenssed alad ekspiiriumis
Difuusne panbronhioliit (DPB)•Tavaliselt meestel, mittesuitsetajatel•Peaaegu kõigil esineb sinusiit•Rindkere röntgenogrammil ja HRCT-l difuusselt väikesi, 
tsentrilobulaarselt paiknevaid sõlmelisi varjustusi ja 
hüperinflatsiooni

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Kroonilise köha diferentsiaaldiagnoos normaalse või 
normilähedase rindkere radioloogilise leiu korral

Intratorakaalsed•Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus•Bronhiaalastma•Tsentraalne bronhogeenne kopsuvähk•Bronhituberkuloos•Bronhiektaasid või bronhiektaasiatõbi•Vasaku südamepoole puudulikkus•Interstitsiaalsed kopsuhaigused•Tsüstiline fibroos

Ekstratorakaalsed•Ninaneelu nohu, sellest “ninaneelu köha” e. ülemistest 
hingamisteedest tingitud köha sündroom (ÜHKS)•Gastroösofageaalne reflukshaigus e. mao-söögitoru 
tagasivooluhaigus•Teatud ravimite kasutamine [angiotensiini konverteeriva 
ensüümi (AKE) inhibiitorid jne.]

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Haiguse hindamine patsiendil ja selle monitooring

•Ekspositsiooni monitooring riskiteguritele•Suitsetamise lõpetamine, jätkamise korral loobumine•Haiguse progresseerumise ja tüsistuste tekke jälgimine•Kopsufunktsioon: spirograafia; difusioonivõime määramine, IC, kopsu 
muude mahtude/mahtuvuste määramine ei ole rutiinselt vajalik•Arteriaalse vere gaaside analüüs•Parema südamepoole seisundi (cor pulmonale) hindamine•CT ja ventilatsiooni-perfusiooni scan – üksnes erinäidustustel•Hematokrit: polütsüteemia kui Hkt >55%; aneemia•Hingamislihaste funktsiooni hindamine: hingamispuudulikkuse korral•Uneuuringud: hüpokseemia, südamepoole puudulikkuse korral•Koormustestid: •Farmakoteraapia ja muu medikamentoosse ravi jälgimine•Ägenemiste monitooring•Kaasuvate haiguste monitooring•KOK süsteemne efekt: südame isheemiatõbi, kopsuvähk, osteoporoos, 
depressioon•Vananemisega seosed: artriit, diabeet, reflukshaigus, depressioon

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK ravi eesmärgid: 2 gruppi eesmärke

•Suunatud sümptomite leevendamisele:
•Sümptomite leevendamine
•Koormustaluvuse parandamine
•Üldtervisliku seisundi parandamine

•Suunatud riskide vähendamisele:
•Haiguse progresseerumise 
ärahoidmine
•Ägenemiste ärahoidmine ja ravimine
•Suremuse vähendamine

GOLD, 2011-2016A. Altraja ©2016



KOK ravi sisu raskusastmeti

I-II (A-B) staadiumis:
•Riskitegurite vältimine hoidmaks ära 
haiguse progresseerumist
•Farmakoteraapia sümptomite 
leevendamiseks
III-IV (C-D) staadiumis lisandub:
•Interdistsiplinaarne lähenemine: 
patsiendi toetamine haiguse 
progresseerumisel, nõustamine

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



KOK ravi stabiilses seisundis: põhiseisukohad I
•Vajalik KOK riskitegurite teadasaamine ja 
elimineerimine•Individuaalne sümptomite, ägenemiste riski ja 
spiromeetrilise kopsufunktsiooni hindamine ja 
kompleksne rakendamine raviskeemi valikuks•Rehabilitatsioon ja füüsiline aktiivsus on kasulik 
kõikidele patsientidele•Farmakoteraapia eesmärk on sümptomite ja 
ägenemiste redutseerimine ning üldtervisliku 
seisundi ja koormustaluvuse parandamine

GOLD, 2016A. Altraja ©2016



KOK ravi stabiilses seisundis: põhiseisukohad II

•Bronhodilataatorid on kesksed ravimid: pikatoimelised 
β2-agonistid (LABA) ja pikatoimelised antikolinergilised 
ravimid (LAMA) on vastavate lühitoimeliste analoogide 
(SABA, SAMA) ees eelistatud; inhaleeritavad 
bronhodilataatorid on eelistatavad süsteemsete ees•Pikaajaline ravi inhaleeritavate glükokortikosteroidide 
(ICS) ja pikatoimelised β2-agonistidega on soovitatav 
patsientidele, kellel on sagedased ägenemised•Pikaajaline monoteraapia suukaudsete või 
inhaleeritavate glükokortikosteroididega ei ole 
soovitatav•Fosfodiesteraasi 4 (PDE4) inhibiitorid (PDE4I) 
(Roflumilast) redutseerib ägenemisi patsientidel, kellel 
on FEV1 <50% eeldatavast, krooniline bronhiit ja 
sagedased ägenemised

GOLD, 2016A. Altraja ©2016



KOK ravi – riskitegurite elimineerimine

•Tööstuslike tolmude ka kemikaalidega 
kokkupuute redutseerimine•Muude välis- ja siseõhus leiduvate 
saasteainetega kokkupuute vähendamine

Tubakasuitsuga kokkupuute lõpetamine –
ainus efektiivne (ka majanduslikult efektiivne) 
abinõu KOK tekke ja progresseerumise 
vältimiseks ning pidurdamiseks

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Kontrolli saavutamine suitsetamise üle

Suitsetamise ennetamine ja suitsetamisest 
loobumine•Poliitika •Poliitilised otsused (puudutavad avalikke 
kohti, erinevaid avaliku sektori ja erasektori 
asutusi, töökeskkonda, avalikkust)•Selgepiirilised programmid kõikide 
võimalike kanalite kaudu•Avalik initsiatiiv suunatud ka passiivse 
suitsetamise vastu minimiseerimaks 
mittesuitsetajate riski

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2011



Suitsetamisest loobumine
•Juhtnöörid olemas (JAMA 2000; 283: 244-254.)•Nõustamine suitsetamisest loobumise protsessis –
aidata patsiendil loobuda•Praktiline nõustamine•Sotsiaalne toetus ravi osana•Sotsiaalne tugi lisaks ravile•Farmakoteraapia•Tervisepropageerimine, vastavasisulised lühitrükised 
ja kooskõlas olev avalik poliitika on asja lahutamatud 
komponendid ja tõstavad efektiivsust

•Vajalik patsiendi lühinõustamine (3 min.) 
kõikide erialade arstide poolt kõikidel visiitidel

A. Altraja ©2016



5-astmeline lühistrateegia abistamaks patsienti 
suitsetamisest loobumisel

1. KÜSI: Kontrollige igal visiidil, kes teie patsientidest suitsetab.
Viige sisse ühine süsteem oma töökohas, mille kohaselt igal visiidil 
küsitakse ja dokumenteeritakse, kas patsient suitsetab.
2. NÕUSTA: Soovitage tungivalt igal suitsetajal loobuda 
suitsetamisest. Soovitage suitsetamisest loobumist selge, kindla ja 
isikupäraseks muudetud nõuandega.
3. HINDA: Hinnake, milline on isiku soov suitsetamisest loobuda.
Küsige igalt suitsetajalt, kas ta soovib üritada loobumist praegusel 
hetkel (näiteks lähema 30 päeva jooksul).
4. ABISTA: Abistage patsienti loobumisel. Aidake patsiendil koostada 
loobumisplaan; pakkuge praktilisi nõuandeid; pakkuge raviga 
kaasnevat sotsiaalset tuge; aidake patsiendil leida sotsiaalset tuge 
väljastpoolt; soovitage patsiendil kasutada selleks otstarbeks 
mõeldud farmakoteraapiat, välja arvatud erandjuhtudel; pakkuge 
lisamaterjale.
5. KORRALDA: Määrake kindlaks järgmine visiidiaeg.
Määrake kindlaks, millal toimub  järgmine suitsetamisest loobuja visiit 
või telefonikõnelus teiega.

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Suitsetamisest loobumisel läbitavad staadiumid

Tegutsemine

Lühiajaline 
loobumine

“Libastumine”

A. Altraja ©2016

Püsiv
loobumine

EttevalmistusSuitsetamise 
taasalustamine

Ringprotsess

Loobumise 
kaalumine

Eelkaalumine

Lancaster et al., 2000



Farmakoteraapia suitsetamisest loobumisel
•Nikotiiniasendusravi (närimiskummi, inhalaatorid, 
ninaspray, plaastrid nahale, keelealune tablett või loseng)•Parandab loobumisel saavutatavaid tulemusi•Efekt suurem kui kombineerida nõustamise ja 

käitumisteraapiaga•Efektiivsem suurema nikotiinsõltuvuse (7 Fagerströmi 
skaalal) korral•Vastunäidustused: koronaartõbi, peptiline haavand, 
värske südamelihaseinfarkt või ajuinsult•Abstinentsisündroomi vastu suunatud ravi•Antidepressandid (bupropioon, nortriptüliin) on 
efektiivsed•Varenikliin, N-kolinoretseptori α4β2 osaline agonist,
aitab suitsetamisest loobuda tänu nikotiini 
ärajäämanähtude leevendamisele ja nikotiini 
premeerivate omaduste vähendamisele, on ohutu ja 
tõhus

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Fagerström’i test
1. Millal pärast hommikust ärkamist süütate oma esimese sigareti?•Esimese 5 min. jooksul 3 punkti•6-30 min jooksul 2 punkti•31-60 min jooksul 1 punkt•>1 tunni möödudes 0 punkti

2. Kas Teile valmistab raskust mitte suitsetada kohtades, kus see on keelatud?•Jah 1 punkt•Ei 0 punkti

3. Milline kõigist päeva jooksul suitsetatud sigarettidest on Teile kõige meeldivam?•Esimene peale hommikust ärkamist 1 punkt•Milline tahes 0 punkti

4. Mitu sigaretti Te ööpäevas kokku suitsetate?•≥31 3 punkti•21-30 2 punkti•11-20 1 punkt•≤10 0 punkti

5. Kas suitsetate päeva esimesel poolel rohkem kui teisel poolel?•Jah 1 punkt•Ei 0 punkti

6. Kas Te suitsetate ka siis, kui peate haigena olema enamiku päevast voodis?•Jah 1 punkt•Ei 0 punkti

A. Altraja ©2016

Nikotiinsõltuvus on:•0-3  punkti - väike•4-5  punkti - mõõdukas•6-7  punkti - suur•8-10 punkti - väga suur



Patsiendikoolitus KOK korral
Eesmärgid•Ei paranda kopsufunktsiooni ega koormustaluvust, kuid 
võib parandada patsiendi oskusi ja võimet toime tulla oma 
haiguse ja terviseprobleemidega•Parandada teadlikku koostööd ravi kõikide aspektide osas 
(ka suitsetamisest loobumisel)•Anda oskusi haigusega elamiseks ja toimetulekuks, ka elu 
lõpuosaks•Anda oskusi haiguse ägenemise puhuks (ennetamine, 
käitumine ja toimetulek)

Meetodid•Avatud kommunikatsioonil põhinevad konsultatsioonid 
tervishoiutöötajatega (ka grupitöö)•Kodune või kaugkoolitus•Pulmonaalse rehabilitatsiooni programmide läbimine•Kohandada konkreetse patsiendi vajaduste ning patsienti 
ümbritseva keskkonnaga

A. Altraja ©2016 GOLD, 2006-2010



Patsiendikoolituse sisu KOK korral

Kõikidele patsientidele:•Riskitegurite elimineerimine
I-III staadiumi KOK patsientidele lisaks:•KOK kui haiguse olemus ja tekkepõhjused•Inhalaatorite jt. ravivõimaluste kasutamine•Ägenemiste äratundmine ja ravi•Hingelduse ja õhupuudusega toimetulek
IV staadiumi KOK patsientidele lisaks eelnevale:•Informatsioon KOK tüsistuste kohta•Informatsioon hapnikravi kohta •Juhised haiguse edasiarenemise puhuks ja elu 
lõpuperioodiga seonduv teemadering

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK farmakoteraapia stabiilses seisundis

Farmakoteraapia:•Leevendab sümptomeid•Vähendab ägenemiste raskust ja sagedust•Parandab tervislikku üldseisundit•Parandab koormustaluvust•Parandab elukvaliteeti

Ükski olemasolev ravim ei mõjuta oluliselt 
kopsufunktsiooni pidevat langust ja sellega 
seotud haiguse progresseerumist pikemas 
perspektiivis•Pikaajaline püsiravi inhaleeritavate pikatoimeliste 
β2-agonistide ja inhaleeritavate 
glükokortikosteroidide kombinatsiooniga võib 
pidurdada kopsufunktsiooni languse kiirust 

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Stabiilse KOK farmakoteraapia üldpõhimõtted

•Ravi on kumulatiivne sedamööda, mida enam 
haigus progresseerub: iga järgnev aste sisaldab 
rohkem ravimeid•Regulaarne ravi on vajalik pikema aja vältel 
(kõrvaltoimete puudumisel)•Ravile reageerimine ja kõrvaltoimete ilmnemine 
võib olla indiviiditi erinev•Vajalik pidev monitooring•Ebaotstarbekate kulude vältimine (näit. 

väheefektiivse raviefekti korral)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Stabiilse KOK farmakoteraapias kasutatavad ravimirühmad

•β2-agonistid•Lühitoimelised•Pikatoimelised•Antikolinergilised ained•Lühitoimelised•Pikatoimelised•Lühitoimeliste β2-agonistide ja lühitoimeliste 
antikolinergiliste ainete kombinatsioonid•Metüülksantiinid•Lühitoimelised•Pikatoimelised (prolongeeritud toimeaine vabastamisega)•Inhaleeritavad glükokortikosteroidid•Pikatoimeliste inhaleeritavate β2-agonistide ja 
inhaleeritavate glükokortikosteroidide kombinatsioonid•Süsteemsed glükokortikosteroidid•Fosfodiesteraasi-4 (PDE4) inhibiitorid (roflumilast)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2011



Tavaliselt kasutatvad bronhodilataatorite formulatsioonid   
Ravim Doseeritud

Inhalaator (μg) 
Nebuli-

saator (mg/mL) 
Suukaudne

(mg) 
Mõju (t.)

Lühitoimelised β2-agonistid (Short-acting beta-agonist, SABA)

Fenoterool 100-200 0,5-2,0 0,05% siirup 4-6

Salbutamool 100-200 2,5-5,0 5; 0,024% siirup 4-6

Terbutaliin 250-500 5-10 2,5...5 4-6

Pikatoimelised β2-agonistid  (Long-acting beta-agonist, LABA)

Formoterool 12-24 0,01 - 12+

Salmeterool 25-50 - - 12+

Indakaterool 150-300 - - 24

Olodaterool 5 - - 24

Vilanterool 50 - - 24

Lühitoimelised antikolinergilised ained (Short-acting muscarinergic agonist, SAMA)

Ipratroopiumbromiid 40-80 0,25-0,5 - 6-8

Pikatoimelised antikolinergilised ained (Long-acting muscarinergic agonist, LAMA, LAAC)*

Tiotroopiumbromiid 5; 18 - - 24+

Umeklidiinium 55 - - 24

Glükopürroonium 50 - - Kuni 24

Aklidiinium 322 - - 12

Kombineeritud lühitoimelised β2-agonistid + lühitoimelised antikolinergilised ained

Salbutamool/ipratroopium 75/15 0,75/0,5 - 6-8

Fenoterool/ipratroopium 200/80 1,25/0,5 - 6-8

Metüülksantiinid

Aminofülliin - - 200-600 Varieerub

Teofülliin (pikatoimeline) - - 100-600 Varieerub

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2016*LAMA = LAAC (Long-acting anti-cholinergic)



KOK korral kasutatavad pikatoimelised bronhodilataatorite 
kombinatsioonid

A. Altraja ©2016

Kaubanimed Kommentaar

Inhaleeritavate glükokortikosteroidide ja pikatoimeliste β2-agonistide (LABA) fikseeritud kombinatsioonid

Symbicort®, Bufomix® jt. Budesoniid 80-320 g) + formoterool (4,5-9 g + ×1...2)

Foster® Beklometasoondipropionaat (peenteraline) 100 μg + formoterool 6 μg (×2)

Seretide®, Advair®, 
AirFluSal®,  Rolenium® jt.

Flutikasoonpropionaat (100…500 g) + salmeterool (50 g) ×2

Relvar®, Breo® Flutikasoonfuroaat 92 või184* μg + vilanterool 22 μg×1
(*ainult astma näidustus)

(Ultra)pikatoimelistete β2-agonistide (LABA) ja antikolinergiliste ainete (LAMA) fikseeritud kombinatsioonid: 
valikravimid KOK korral

Ultibro® Indakaterool 85 μg + glükopürroonium 54 μg ×1

Anoro® Vilanterool 22 μg + umeklidiinbromiid 65 μg ×1

Spiolto® Olodaterool 5 μg + tiotroopiumbromiid 5 μg ×1

Brimica®, Duaklir® Formoterool 12 μg + aklidiinbromiid 340 μg ×2

? Formoterool 14,4 μg + glükopürrolaat 9,6 μg ×2 (ravim arendamisel)

GOLD, 2016



KOK kombineeritud hindamine: kõik patsiendid 
jagunevad 4 klassi: A…D

A. Altraja ©2017
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•A: vähe sümptomeid, 
madal risk•B: Palju sümptomeid, 
madal risk•C: Vähem sümptomeid, 
kõrge risk•D: Palju sümptomeid, 
kõrge risk

GOLD, 2017

Sümptomid:
(mMRC, CAT, CCQ)

mMRC 0-1
CAT <10
CCQ <1

mMRC ≥2
CAT ≥10
CCQ >1.5

> 1†

*Ägenemised, mis ei vajanud hospitaliseerimist
†Ägenemised, mis vajasid hospitaliseerimist



KOK ravi vastavalt klassile A…D

A. Altraja ©2017
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GOLD, 2017
Sümptomid: (mMRC, CAT, CCQ)

> 1†

*Ägenemised, mis ei vajanud hospitaliseerimist
†Ägenemised, mis vajasid hospitaliseerimist

Bronhodilataator

Hindamine

Jätka, lõpeta või 
proovi 

alternatiivset 
bronhodilataatorit

LAMA või LABA

Kui sümptomid 
püsivad

LAMA + LABA

LAMA

LAMA + LABA

LABA 
+ IKSÄgene-

mised

LAMA
LAMA + 
LABA

LABA 
+ IKS

Ägenemised

LAMA + 
LABA + 

IKS
Sümptomid

Makroliid
(end. 

suitsetajad)

Roflumilast
(FEV1<50%, 
kr. bronhiit)



Bronhodilataatorid stabiilse KOK ravis
•Bronhilõõgastitel on keskne koht KOK sümptomite 
kontrollimises•Eelistada tuleb inhaleeritavat ravi•Ravi valik (β2-agonist, antikolinergiline aine, teofülliin 
või kombinatsioonravi) sõltub kättesaadavusest ja 
individuaalsest ravivastusest (sümptomite leevendumine, 
kõrvaltoimed)•Bronhilõõgasteid võib sümptomite ennetamiseks või 
leevendamiseks määrata kas vajadusel või regulaarselt 
kasutamiseks•Pikatoimelised bronhilõõgastid on tõhusamad ja 
kasutamiseks mugavamad•Kombineeritud toimeainetega bronhilõõgasti 
kasutamine võib olla efektiivsem ja vähemate 
kõrvaltoimetega kui ühe toimeainega bronhilõõgasti 
annuse tõstmine

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2011



Erinevad bronhodilataatorid KOK ravis
•Valiku tegemine 2-agonistide, antikolinergiliste ainete ja 
metüülksantiinide või nende kombinatsoiooni(de) vahel 
sõltub ravimite kättesaadavusest, individuaalsest raviefektist 
ja konkreetsest ravikogemusest nii sümptomite vähenemise 
kui kõrvaltoimete järgi hinnatuna•Kõik bronhodilataatorid parandavad KOK haigete 
koormustaluvust (ei pea kaasnema tingimata dramaatiline 
FEV1 paranemine); vähendavad kopsude dünaamilist 
hüperinflatsiooni; vähendavad hospitaliseerimiste sagedust 
ja sümptomeid, parandavad üldtervislikku seisundit•Nebulisaatorravi•Teaduslik põhjendus eelistamiseks muudele 

inhalaatoritele on vähene (Tashkin et al., 1996)•Raskete vormide, väga madala inspiratoorse tippvoolu 
(PIF) korral pikaajalise püsiravi paremaks 
korraldamiseks

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2011



2-agonistidide omadused KOK kontekstis
•Põhiliseks toimeks on juhtehingamisteede silelihase 
relaksatsioon•Põhilised kõrvaltoimed•Treemor ja palpitatsioon•Olulised südame rütmihäired on harvad•Hüpokalieemia (eriti koos 

tiasiiddiureetikumidega), suurenenud hapnikutarve•Lühitoimeliste ja fenoterooli toime saabub kiiresti, 
lühitoimeliste toime vältab 4-6 h•Kasutatakse kergetel juhtudel vajadusel, muidu 
regulaarselt•Regulaarsel tarvitamisel näidustatud pikatoimelised: 
salmeterool, formoterool, indakaterool•Pikatoimelised β2-agonistid parandavad oluliselt 
üldtervislikku seisundit

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



2 - agonistide toimed KOK puhul

Bronhodilatsioon

2 - agonist

 Neutrofiilide
funktsioon

 Plasma
eksudatsioon

 Mükotsiliaarne
puhastus Kolinergiline

närviülekanne

 Bakteriaalne
adhesioon

A. Altraja ©2016



Antikolinergiliste ainete omadused KOK kontekstis
Lühitoimelised: Ipratroopium, oksitroopium•Ei esine treemorit•Efektiivsemad kui astma korral, kuna:•kolinergiliselt vahendatud silelihastoonus on KOK 

haigetel kõrgem kui astma puhul• 2-retseptorite vähesus KOK korral•Maksimaaltoime 30 minutiga, kestus 6-8 h (pikem kui 2-
agonistidel)

Pikatoimelised: tiotroopium (Spiriva®): toimeaeg kuni 30 t.•Ravi pikatoimeliste antikolinergilise ravimiga:•Vähendab KOK-i ägenemiste sagedust ja muudab 
pulmonaalse rehabilitatsiooni efektiivsemaks•Parandab üldtervislikku staatust

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Antikolinergiliste ainete toimemehhanism KOK kontekstis

Muskariinretseptori alatüübid inimese hingamisteedes

ACh

ACh

Preganglionaarne
närvikiud

Nikotinergilised
retseptorid (+)

M1-retseptorid (+)

M3-retseptorid (+)

M2-retseptorid (-)

Parasümpaatiline
ganglion

Postganglionaarne
närvikiud

Hingamisteede
silelihas

A. Altraja ©2016

M2-retseptorid toetavad 
atsetüülkoliini (Ach) 
tagasihaaret 
postsünapsis; ent selle 
blokaad on KOK korral 
väheoluline



-
+

M2
M3

Atsetüülkoliin

Kolinergiline närvikiud Hingamisteede silelihas

Muskariin-autoretseptorid hingamisteedes

A. Altraja ©2016



Metüülksantiinide omadused KOK kontekstis
•Vähendavad steroidresistentsust ka sub-
bronhodilatatoorsetes annustes (Barnes et al., 2008) •Olemuselt nõrgad mittespetsiifilised fosfodiesteraaside, 
sealh. fosfodiesteraasi-3 (PDE3) inhibiitorid•Nõrgad bronhodilataatorid•Vähendavad kopsuvereringe perifeerset resistentsust•Vähendavad bronhiaalset reaktiivsust•Stimuleerivad hingamist (keskust)•Stimuleerib vöötlihasfunktsiooni (diafragma)•Stimuleerivad ripsepiteeli funktsiooni•Stimuleerivad südame ja neerude tööd•Vähendavad ägenemiste KOK sagedust (Zhou et al., 
2008)

A. Altraja ©2016



Metüülksantiinide (teofülliini) toimed KOK puhul

Bronhodilatsioon

Teofülliin
 Hingamislihaste
jõudlus?

 Makrofaagide
funktsioon

 T-lümfotsüütide
funktsioon

 Neutrofiilide
funktsioon

 Mükotsiliaarne
puhastus

 Plasma
eksudatsioon

A. Altraja ©2016



Metüülksantiinid (teofülliin) stabiilse KOK ravis
•Üldiselt väheefektiivsed – efekt KOK korral näidatud 
ainult pikatoimelistel preparaatidel•Kasutatakse ainult pikatoimeliste vormidena•Efektiivsus on individuaalne, üldiselt vähemefektiivsed 
kui inhaleeritavad bronhodilataatorid•Vähendavad ägenemiste sagedust•Muud (inhaleeritavad) bronhodilataatorid on 
eelistatavamad, kuigi aditiivne efekt salmeteroolile
Metüülksantiinide kõrvaltoimed:•Seedetrakti vaevused•Peavalu, unetus, iiveldus, kõrvetised•Rütmihäired, südameseiskus, vöötlihaskrambid•Toksilisus on doossõltuv•Metaboliseeritakse Cyt P450 oksüdaaside kaudu•Monitoorida efekti  lõpetada (kui on kõrvaltoimed!)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



Bronhodilataatorite kombineerimine 
stabiilse KOK ravis

• 2-agonistide, antikolinergiliste ainete ja/või 
metüülksantiinide kombineerimine parandab  
bronhodilatatoorset toimet•Paraneb kopsufunktsioon (GOLD, 2001)•Paraneb üldtervislik seisund (GOLD, 2001)•Igaühe kasutamine väiksemas annuses tingib vähem 
kõrvaltoimeid•Kui kõrvaltoimete profiil lubab, kasutatakse sama 
efekti saamiseks ühte bronhodilataatorit vastavalt 
suuremas annuses (mitme ravimi kasutus on kallim, 
võib halveneda teadlik koostöö) – alternatiiv 
kombineeritud preparaadid•LABA + LAMA kombinatsioon on efektiivsem kui 
kumbki eraldi

GOLD, 2010-2011 A. Altraja ©2016



LABA või LAMA stabiilse KOK ravis

B patsientidel:•LAMA on efektiivsem kui LABA (nii salmeterool,  
formoterool kui indakaterool)•Erinevus väike, liiga vähe otseseid võrdlusi lisamaks 
seda väidet strateegilistesse dokumentidesse ja 
juhistesse  

A patsientidel tõenäoliselt: •LABA või LAMA efektiivsemad kui vastavalt SABA või 
SAMA•Puudub küllaldane tõendus

GOLD, 2011 A. Altraja ©2016



Bronhodilataatorite kombineerimine KOK ravis
•Lühitoimelise 2-agonisti kombineerimine 
antikolinergilise ravimiga (näit. 
salbutamool/ipratroopiumbromiid - Combivent®) 
parandab KOK haigete kopsufunktsiooni (3-kuulise 
tarvitamise järel: Gross et al., 1998)•Pikatoimeliste 2-agonistide kombineerimine 
antikolinergiliste ainetega vähendab ägenemiste 
sagedust võrreldes üksiku ravimiga (Van Noord et al., 
2000)•Pikatoimeliste 2-agonistide kombineerimine 
metüülksantiinidega parandab 
kopsufunktsiooniväärtusi (Zuwallack et al., 2001)•Metüülksantiinide lisamine võimaldab lisada nende 
mittebronhodilatatoorseid toimeid

A. Altraja ©2016 GOLD, 2006-2011



Kombinatsioonravi KOK korral: koos või eraldi
•Kombinatsioonravil järjest suurenev tõenduspõhine 
õigustus monoteraapia ees•Parem ravisoostumus•Efekt ka varase KOK puhul•Hea ravivastus monokomponentidele ennustab kombinatsioonravi 

head efektiivsust•Sünergism avaldub samasse rakku samaaegselt toimides 
– vajalik nn. kointsidentaalne kodepositsioon•Efekt suurem, kui osakomponente eraldi inhalaatoritest 
tarvitades: KOK korral vähene tõenduspõhisus

A. Altraja ©2016



Esmane („first-line“) kombinatsioonravi pikatoimeliste 
bronhodilataatoritega (LABD) stabiilse KOK ravis 

Peamine: riski-kasu suhe•Vajadus on olemas: „hit early and hit hard“; 8% FEV1 tõusu 
 20% hüperinflatsiooni vähenemist („farmakoloogiline 
LVR“) (Dellaca et al. ERJ 2009)•On olemas lisanduv bronhodilatatoorne efekt? •On turvaline: pole oluliselt rohkem kõrvaltoimeid – sageli 
(mittespetsialistide) esimene küsimus, „rahastaja“ esimene 
argument jne. (Buhl et al. ERJ 2015)•Rahvusvahelised juhtnöörid toetavad - GOLD ±: olemas, 
kuid pole 1. valik  •(vajab uuendamist)•Mõned takistused kliinilisse praktikasse rakendamisel

GOLD, 2016; A. Valipour, 01.04.2016, personal communication)A. Altraja ©2016



Inhaleeritavad glükokortikosteroidid (IKS) stabiilse KOK 
püsiravis•Järjest enam niširavim: regulaarne ravi IKS-ga on Eestis 

näidustatud ainult kui:•FEV1<50% ja esinevad sagedased ägenemised 
(vähemalt 3 ägenemist 3 viimase aasta sees), mis vajavad 
ravi suukaudsete glükokortikosteroidide või 
antibiootikumidega või •Sümptomaatilistel patsientidel spiromeetriliselt
dokumenteeritud positiivne efekt inhaleeritavatest
glükokortikosteroididest (KOK ja astma ”overlap”)•Mitte kunagi monoteraapiana!•Püsiraviravi IKS sisaldavate skeemidega: „fact or fiction“
•Vähendab sümptomeid ja parandab elukvaliteeti
•Parandab kopsufunktsiooni ja vähendab kopsufunktsiooni 
langustempot (neil, kellel FEV1<60%) (Celli et al., 2008)
•Vähendab ägenemisi ja suremust (KOK III ja IV st.-s) (Sin et al. 2005)
•Regulaarne IKS ravi ei mõjuta haiguskulgu ega suremust (GOLD, 2016)•Oodatav efekt pigem väikeste hingamisteede haiguse 

ülekaalu, mitte kopsuemfüseemi korral
GOLD, 2006-2016A. Altraja ©2016



Glükokortikosteroidide toime astma ja KOK korral

• Histooni deatsetülaasid (HDAC) 1-11 soodustavad 
histoonide kokkupakkimist ja ligipääsu sulgumist 
põletikumediaatorite geenide ekspressioonile

Barnes, Chest 2006

mRNA

Proinflammatoorsed 
proteiinid (mediaatorid, 
retseptorid, ensüümid)

KOREPRESSORID
Histooni deatsetülaasid

(HDAC1-11)

KOAKTIVAATORID
Histooni atsetüültransferaasid

Geenitranskriptsiooni
supressioon

Geenitranskriptsiooni
aktivatsioon

Transkriptsiooni-
faktorid

Pol II

A. Altraja ©2016



Glükokortikosteroidid KOK ravis: negatiivsed küljed

•Glükokortikosteroidide toime KOK korral on väga palju 
nõrgem kui astma korral: KOK on “steroidresistentne 
haigus”•Pikemaaegne ravi inhaleeritavate 
glükokortikosteroididega:•Suurendab pneumoonia riski •Ei mõjuta suremust•Regulaarse ravi katkestamine inhaleeritavate 
glükokortikosteroididega võib mõnikord põhjustada KOK 
ägenemise (van der Valk et al., 2002)

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Steroidresistentsus KOK korral

Barnes, Chest 2006

TNF-α
IL-8
MMP-9

NORMAALNE KOK

NF-κBNF-κB GR

Sigaretisuits

Oksüdatiivne stress

 HDAC2  HDAC2

Peroksünitrit

GlükokortikosteroididÄrritus

Alveolaar-
makrofaag

Histoonide
atsetüleerimine

↓ Histoonide
atsetüleerimine

↑TNF-α
↑ IL-8

Histoonide
atsetüleerimine

A. Altraja ©2016



IKS probleemid stabiilse KOK püsiravis: lahendused

•Kõrvaltoimed kopsudele: pneumooniate (sealh. raskete 
juhtude) esinemissageduse tõus•Grupiefekt, kuigi erinevused IKS vahel on teada 

(Symbicort turvalisem (?) kui Seretide jt.)•Lokaalsed kõrvaltoimed (vähemolulised)•Süsteemsed kõrvaltoimed•IKS ravi lõpetamine madala ägenemiste riskiga KOK 
patsientidel (FEV1 >50% eeldatavast ja väheste varasemate 
ägenemistega) on ohutu, kui patsiendid on optimaalsel 
püsival bronhodilataatorravil (Rossi et al. 2014)•Miks praegu palju kasutatakse?•Astma paradigma „edasikandumine“•Uuringud 12-t. IKS/LABA kombinatsioonidega eelnesid 

ultra-LAMA kasutuselevõtule•LABA-foobia – „kombinatsioon IKS’ga on parem“•Ägenemiste preventsiooni taotlemine „igal juhul“•ACOS’e hüperdiagnostika•Farmaatsiatööstuse pressing
A. Altraja ©2016 GOLD, 2016; A. Amnon, 01.04.2016, personal communication)



Glükokortikosteroidide kombineerimine 
pikatoimeliste 2-agonistidega KOK ravis

Glükokortikosteroidide kombineerimine pikatoimeliste 2-agonistidega 
ühes inhalaatoris:•Annab üksikkomponentide eraldi manustamisega võrreldes lisaväärtust 
kopsufunktsiooni paranemise, sümptomite leevendamise, ägenemiste 
sageduse vähenemise ja üldtervisliku seisundi parandamise näol 
(Calverley et al., 2003; Szafranski et al., 2003)•Kasutatakse patsientidel, kellel isiklik parim postbronhodilatatoorne 
FEV1 on <50% (GOLD, 2006; ERS/ATS 2004) ehk raske ja üliraske KOK 
korral; sagedaste ägenemiste korral•Mõnevõrra tõuseb pneumoonia risk•Suures annuses (Symbicort® 9/320 mg 2 annust 2, Seretide® 50/500 
mg 2)•On Eestis erikorvatavad raske ja üliraske KOK diagnoosiga, kui on 
esinenud sagedasi ägenemisi (vähemalt 3 süsteemse 
glükokortikosteroidiga ravitud ägenemist viimase 3 aasta jooksul)•Nn. kombinatsioonravi kombineerimine omakorda pikatoimelise 
antikolinergilise ravimiga annab veelgi lisaefekti (Welle et al., 2009)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



Kellele siis sobivad IKS-sisaldavad raviskeemid 
stabiilse KOK ravis 

Peamine: riski-kasu suhe•Kas on üldse vajadust?•Ilmselt on – pigem kaaluda, mitte ordineerida 
„kokaraamatu“ põhimõttel•Kindel: ACOS (astma ja KOK koosesinemise sündroom)•KOK sagedaste ägenemistega kui:•Ägenemised ei ole bakteriaalsed (puudub ka BE)•Esinevad väga madalad FEV1 väärtused•Ägenemised on väga rasked•KOK eosinofiilse põletikuga: 3% röga eosinofiilia 

(Miravitlles et al. 2012); ka perifeerne eosinofiilia•Patsiendid on suhteliselt nooremad•FEV1 suhteliselt hea reversiibelsusega•Mitte segada ära ägenemisi ja sümpromeid: B palju 
sümptomeid, kõrgem suremus, sageli pole KOK-suremus!

GOLD, 2016; A. Valipour, 01.04.2016, personal communication)A. Altraja ©2016



KOK ravi võimalik individuaalne algoritm

A. Altraja ©2016 P. Jones, ERS 2015

Sümptomid, madal risk
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• SABA (± SAMA) p.r.n. kõigile



Suukaudsed glükokortikosteroidid KOK ravis

•Suukaudsed glükokortikosteroidid on efektiivsed KOK 
ägenemise korral •Nn. “steroidtest” eesmärgiga leida 2-nädalase suukaudse 
glükokortikosteroidikuuri abil patsiendid, kelle kopsude 
ventilatsioonifunktsioon paraneb oluliselt (vähemalt 15%) 
ei ole soovitatav, kuna ei ennusta haiguse reageerimist 
inhaleeritavatele glükokortikosteroididele

•Pikaajaline ravi suukaudsete glükokortikosteroididega ei ole 
näidustatud efekti puudumise ja kõrvaltoimete 
(steroidmüopaatia, lihasnõrkus, funktsionaalsuse langus) 

•Regulaarset ravi süsteemsete glükokortikosteroididega ei 
kasutata

GOLD, 2010-2016A. Altraja ©2016



Glükokortikosteroididide kõrvaltoimed
•Süsteemsel kasutamisel: kaalu tõus, lihasnõrkus, 
sooritusvõime halvenemine hüpertoonia, psüühilised 
muutused, vere suhkrusisalduse tõus, osteoporoos, 
naha atroofia•Inhaleeritavatel vähem: kurgu ärritus, düsfoonia (kõri 
lihaste müopaatia), suulimaskesta kandidoos

The Netter PresenterTM

Respiratory Edition, Version 1.0
A. Altraja ©2016



Fosfodiesteraasi-4 (PDE4) inhibiitorid (roflumilast)

•Raske ja väga raske KOK korral, kui anamneesis on 
sagedased ägenemised ja kroonilise bronhiidi leid:

•Vähendab süsteemsete glükokortikosteroididega 
ravitavate ägenemiste sagedust•Sobivad selekteeritud patsientidele

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



KOK farmakoteraapia hindamise kriteeriumid 
(ATS/ERS, 2004)

•Kas ravi on patsienti üldse aidanud?•Kas patsiendil on subjektiivselt kergem hingata?•Kas patsient suudab teha midagi, mida ta ei suutnud 
varem või kas ta suudab sooritada neid tegevusi nüüd 
kiiremini?•Kas samu tegevusi sooritades on patsiendil nüüd 
vähem hingeldust?•Kas patsiendi une kvaliteet on paranenud?

A. Altraja ©2016



Vaktsiinide kasutamine KOK korral
•Gripp (Influenza)•Vähendab raskete juhtude arvu ja suremust 50%•Manustatakse sügiseti (1 aastas) või sügiseti ja 

talviti (2 aastas) •Streptococcus pneumoniae•Soovitatav >65-aastastele KOK patsientidele; vähendab 
olmepneumooniat <65-aastaste KOK patsientide seas, 
kelle FEV1 <40% eeldatavast•Redutseerib pneumoonia esinemist •Soovitatav 13-valentse ja (8 nädalat hiljem) 23-valentse 
vaktsiini kombinatsiooni•Haemophilus influenzae•Efektiivne pneumoonia profülaktikas

GOLD, 2016A. Altraja ©2016



Antibiootikumid KOK korral
•Ülemised hingamisteed koloniseeritud•Infektsioonid  obstruktsiooni süvenemine•Kasutatakse ainult KOK ägenemise ravis, kui tegemist on 
vähemalt kahe alltoodud kroonilise bronhiidi bakteriaalse 
ägenemise kliinilise tunnuse koosesinemisega •Tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud 

hingeldus•Tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud 
rögaeritus (selgelt on suurenenud erituva röga hulk)•Röga muutumine purulentse(ma)ks•Peamised tekitajad: H. influenzae, M. catarrhalis, S. 

pneumoniae•Ravi vastavalt kohalikule resistentsusele: 7-10 päeva p.o.•Regulaarne profülaktiline antibiootikumide kasutamine ei 
mõjuta KOK-i ägenemiste sagedust ega ole näidustatud

GOLD, 2006-2011A. Altraja ©2016



Mukolüütilised vahendid KOK korral
•Mukokineetilised ja mukoregulatoorsed
agensid•Ambroksool, broomheksiin, N-atsetüültsüsteiin, 
erdosteiin, karbotsüsteiin, jodeeritud glütserool•Efektiivsus väga madal, tulemused 
vastuolulised•Raviefekt väga üksikutel juhtudel eriti 
viskoosse sekreedi olemasolul•Reeglina ei soovitata (inhaleeritavaid
glükokortikosteroide mittesaanutel võib 
vähendada ägenemiste sagedust (Zheng et al., 
2008)

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Antioksüdandid KOK korral

•N-atsetüültsüsteiin•On vähendanud ägenemiste sagedust•Võib omada efekti patsientidel 
sagedaste ägenemistega üksnes 
inhaleeritavaid glükokortikosteroide
mittesaanutel (Decramer et al., 2005)

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



1-antitrüpsiini puudulikkuse korrigeerimine 
KOK korral

•Väga kallis, mitte igal pool kättesaadav •Inimese 1-antitrüpsiini e. 1-proteaasi 
inhibiitor (1-PI):

•Näiteks Zemaira® (Aventis) 60 mg/kg i.v. 1 kord nädalas•Põhimõtteliseks näidustuseks raske päriliku 
1-antitrüpsiini puudulikkuse tõttu kujunenud 
emfüseem•Ei kasutata 1-antitrüpsiini puudulikkusega 
mitteseotud KOK ravis

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Anaboolse toimega steroidid KOK korral

•Kasutatavad üksnes erinäidustustel KOK 
kaugelearenenud staadiumides patsientidel 
rehabilitatsiooniprogrammi koostisosana toitumisravi ja 
liikumisraviga koos (Creutzberg et al., 2003)

A. Altraja ©2016



Muud ravimid KOK kontekstis, mille 
efektiivsus ei ole piisavalt tõendatud

•Anti-TNF-α toimega ravimid•Dinaatriumkromoglükaat ja 
nedokromiilnaatrium•Antileukotrieenid•Alternatiivmeditsiinilised meetodid: •Akupunktuur•Taimsed preparaadid

GOLD, 2006-2011A. Altraja ©2016



KOK korral vastunäidustatud ravimid
•Köha pärssivad vahendid: köha on häiriv sümptom, 
kuid etendab olulist protektiivset osa•Vasodilataatorid (k.a. pulmonaalhüpertensiooni
ravimid)•NO: ventilatsiooni-perfusiooni tasakaaluhäire 

põhjustamine•Sarnane efekt bosentaanil (endoteliini
retseptorantagonist) – ei kasutata•Hingamisstimulandid (vastunäidustatud stabiilse KOK 

korral)•Narkootilise toimega ained: suukaudsed ja 
parenteraalsed opioidid on efektiivsed õhupuuduse 
(düspnoe) ravis kaugelearenenud KOK-iga patsientidel, 
kuid kasu ainult üksikjuhtudel

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Ravi toime KOK süsteemsetele tagajärgedele

4 aspekti: • Lokaalne ravi inhaleeritavate põletikuvastaste 
ravimitega vähendab hingamisteede põletiku 
süsteemset mõju

• Isegi ilma lokaalset põletikku otseselt mõjutamata•Paraneb elulemus• Lokaalse põletiku mõjutamine hingamisteedes• Efektiivne ravi vähendab ägenemisi 
hingamisteede põletikku  süsteemset põletikku 
tagajärgi organismile• KOK süsteemsete tagajärgede ravi

Decramer et al., 2008A. Altraja ©2016



Bronhodilataatorite toime KOK süsteemsetele tagajärgedele

Decramer et al., 2008
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Põletikuvastaste ravimite toime KOK tagajärgedele

Decramer et al., 2008
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Kuidas veel mõjutada raviga KOK puhust süsteemset 
põletikku

• Suitsetamisest loobumine – väheneb paljude 
süsteemse põletiku toetusmehhanismide aktiivsus• Pikaajaline O2 asendusravi• Pulmonaalne rehabilitatsioon• Tõenäoline soodne efekt veel:•N-atsetüültsüsteiin (NAC)•Tsütokiinide antagonistid•NF-κB (tuumafaktor κB) inhibiitorid•iNOS (indutseeritava lämmastikmonooksiidi 

süntetaasi) inhibiitorid•M3-retseptorblokaatorid (antikolinergilised 
ained)•Fosfodiesteraas 4 (PDE4) inhibiitorid 
(Roflumilast e. Daxas®)

Agusti et al., 2006; Decramer et al., 2008A. Altraja ©2016



Mittefarmakologiline ravi KOK korral
•Pulmonaalne rehabilitatsioon•Mitteinvasiivne ventilatsioon (NIV)•Kirurgiline ravi

GOLD, 2010-2017A. Altraja ©2016



Mittefarmakologiline ravi KOK korral 
patsiendigrupiti

GOLD, 2011A. Altraja ©2016
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Patsientide rehabilitatsioon KOK korral
Eesmärgid:•Sümptomite vähendamine•Elukvaliteedi parandamine•Emotsionaalse ja füüsilise osavõtuvõime parandamine 
igapäevaelust
•Näidustatud alates B staadiumist

Rehabilitatsioon tegeleb seega probleemidega, sealh. 
ekstrapulmonaalsetega, millega farmakoteraapia ei tule 
toime:•Koormuse talumatus (ka liikumisvõime piiratus)•Sotsiaalne isolatsioon•Meeleoluhäired (depressioon)•Lihasatroofia•Kaalulangus (kahheksia)

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2016



KOK korral esinevad suletud ringid 

• Füüsiline vorm: paljud KOK patsiendid vähendavad 
oma füüsilist aktiivsust düspnoe tõttu. Tekib suletud 
ring – edasine füüsilise aktiivsuse vähenemine 
lihaste edasine atrofeerumine  süvenev düspnoe 
füüsilise aktiivsuse vähenemine

• Vaegtoitumus (eelmisega sarnane situatsioon): Halb 
isu  ebaadekvaatne energiavarustus  lihasnõrkus, 
jõuetus, liikumise, sotsiaalsuse probleemid  hirm, 
depressioon  halb isu

A. Altraja ©2016



Füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste 
tagajärgede suletud ring KOK korral

Düspnoe

Depressioon

Füüsilise vormi kadumine

A. Altraja ©2016
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GOLD, 2010



Füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste 
tagajärgede suletud ring KOK korral

Isutus: 
toitumishäired

Depressioon

Füüsilise vormi kadumine

A. Altraja ©2016
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Rehabilitatsiooni efektid KOK korral

•Paraneb füüsilise koormuse taluvus•Paraneb tervisest sõltuv elukvaliteet (HRQoL)•Väheneb hospitaliseerimiste sagedus ja keskmine 
haiglasviibimise kestus•Väheneb KOK-ga seotud ärevus ja depressioon•Käte koormus- ja kestustreening parandab 
käsivarte funktsiooni•Treeninguga saavutatu kestab pärast vahetu 
treeningperioodi lõppu•Paraneb elulemus•Hingamislihaste treening toob kasu, eriti koos 
üldise koormustreeninguga•Paraneb psühhosotsiaalne staatus

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



Rehabilitatsiooniprogrammi komponendid
•Füüsiline treening•Toitumise ümberkorraldamine•Kehakaal on oluline sümptomeid, invaliidsust ja prognoosi 

määrav tegur KOK korral•Nii üle- kui alakaal on problemaatilised•Energiarikas, kuid normaalne (tasakaalustatud) dieet•Energiakulu hingamisele tervetel 1-2% kogukulutusest, 
KOK haigetel 50-60%, ägenemisel 80%•Teoorias rasvad  vähem CO2/cal)•Patsiendikoolitus•Füsiaatriline ravi – soodustada lima eritumist•Üldine füüsiline aktiivsus•Eri asendite kasutus (posturaalne drenaaž)•Hingamisharjutused koos köhimisharjutustega•Vastu positiivset rõhku väljahingamine - PEP (suletud 

huuled, veepudelisse 10 cm, PEP maskid, eriseadmed)•Sissehingamisharjutused (Triflo®)•Sekreedi eritumiseks ekspiratoorse õhuvoolu 
moduleerimine katkestustega (“Flutter”)•Pikaajaline kodune hapnikravi

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



Füüsiline koormustreening 
rehabilitatsiooniprogrammi osana

•Seansside sagedus varieerub igapäevasest 
iganädalasteni •Seansi kestus varieerub 10 ja 45 min. Vahel•Intensiivsus varieerub 50%-st maksimaalsest 
hapnikutarbimisest maksimaalse talutava koormuseni•Vähemalt 28 seanssi (<28 seansi korral oluliselt 
halvemad tulemused)•Minimaalne soovituslik kestus 6 nädalat•Mida pikem programm, seda paremad on tulemused•Hea efekt koos füsiaatrilise ravi elementidega (käte 
treening, raskuste tõstmine, sissehingamislihaste 
treening jne.)

GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



Füüsiline koormustreeningu läbiviimine

•Soovitatavalt saavutatakse vajalik südame 
löögisagedus (Finnerly et al., 2001)•Patsient kõnnib algul sümptom-limiteeritud 
maksimumtemponi•Seejärel lühike puhkus •Jätkab kõndi •Kestustreeningu korral on soovitatav tempo 60-80% 
sümptom-limiteeritud maksimumist•Rollaator vm. kõnniabivahend vähendab düspnoed ja 
pikendab läbitavat vahemaad

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Rehabilitatsiooniprogrammi sobivus- ja 
valikukriteeriumid KOK korral

•Funktsionaalne staatus•Düspnoe raskus [Modified Medical Research Council
(MMRC) järgi]•Motivatsioon•Oluline, eriti ambulatoorsetel patsientidel•Suitsetamine•Rehabilitatsioon on kasulik ühtviisi suitsetajatel ja 

mittesuitsetajatel•Suitsetajatel suurem tendents 
rehabilitatsiooniprogramm katkestada

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Rehabilitatsiooniprogrammi hindamine KOK korral
•Rakendatakse nii programmi sobivuse kui 
rehabilitatsiooni tulemuslikkuse hindamisel

•Üksikasjalik anamnees ja füüsiline läbivaatus•Spiromeetria ja bronhodilataatortest•Füüsilise jõudluse hindamine•Veloergomeetria, jooksurada•10 m süstikkäimistest (6 min. kõnnitest)•Füsioloogiliste väärtuste hindamine (maksimaalne 
hapnikutarbimine, südame löögisagedus, arendatav 
võimsus jne.)•Tervisliku seisundi ja õhupuuduse raskuse hindamine•Hingamis- ja alajäsemete lihaste (nt. reie nelipealihas) 

jõudluse hindamine kõhetumise all kannatavatel 
patsientidel

GOLD, 2006-2011A. Altraja ©2016



Pikaajaline (kodune) hapnikravi KOK korral
•>15 tundi ööpäevas, 90-97 mahu% O2 pikema aja 
vältel ninakanüüli või maskiga•Pikendab järelejäänud elu•Parandab hemodünaamikat, hematoloogilisi
muutusi, koormustaluvust, elukvaliteeti, 
hingamismehhaanikat ja vaimset staatust; 
vähendab koormuse järgset hingeldust •Ordineerida näidustuste olemasolul pärast 
hoolikat testimist konkreetse seadmega 
ärkvelolekul, näidates pealevoolu rahuolekus, 
magades ja füüsilisel koormusel

•Elulemus pikeneb 4-11 aasta võrra (Weg & Haas, 
1998)

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Pikaajalise (koduse) hapnikravi eesmärgid 
KOK korral

Otsene eesmärk: •Tõsta rahuoleku•PaO2 vähemalt kuni 60 mmHg (8 kPa) ja/või •SaO2 vähemalt 88-92%-ni (tagamaks elutähtsate 
organite hapnikuga varustatuse)

Pikaajalised eesmärgid:•Hüpokseemia korrigeerimine põhjustamata CO2
retentsiooni•Elukvaliteedi ja elulemuse parandamine•Neurofüsioloogilise staatuse parandamine•Pulmonaalhüpertensiooni vähendamine•Polütsüteemia vähendamine•Progresseeruva (hingamis)lihaste atroofia 
pidurdamine•Tervishoiukulude (hospitaliseerimiste) vähendamine

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Pikaajalise hapnikravi näidustused KOK korral
Reeglina väga raske KOK’ga haigetele, kellel rahuolekus 
(ärkvelolekus) esineb hüpokseemia vaatamata 
optimaalsele konservatiivsele ravile ja väljaspool 
ägenemisperioodi - kahes 3-nädalase vahega võetud 
arteriaalse vere analüüsis õhuga omahingamisel:•PaO2 <55 mmHg (8,0 kPa) või SaO2 <88% •Kaasuvate haiguste korral PaO2 <55-60 mmHg (8,0-8,5
kPa)•Pulmonaalhüpertensioon•Perifeersed tursed (kardiaalne pais)•Polütsüteemia (hematokrit >55%)•O2 pealevool tiitritakse täpselt (füüsilisel koormusel 
1-2 liitri võrra suuremaks)

GOLD, 2017A. Altraja ©2017



Pikaajalise hapnikravi sotsiaalsed ja 
patsiendipoolsed tingimused

•Patsient on mittesuitsetaja (lõpetamisest vähemalt 
2 kuud)•Patsient (vajadusel hooldaja) tuleb toime seadmete 
käsitsemisega•Patsient ja temaga kooselavad isikud on 
võimelised järgima ohutustehnika nõudeid ja 
suhtuma seadmetesse heaperemehelikult

•Pikaajaline kodune hapnikravi on KOK 
ambulatoorse ravi kalleim komponent

A. Altraja ©2016



Eeldused pikaajaliseks hapnikraviks
•Eelnevalt statsionaaris hapnikukontsentraatoriga testitud 
soovitud PaO2 tagav hapniku pealevool (tavaliselt 
vahemikus 1-4 L/min), mis ei põhjusta hüperkapniat•O2 manustatakse >15 tunni ööpäevas (kasutamine sellest 
ajapiirist vähem ei taga elulemuse paranemist KOK 
haigetel)•Ravi viiakse kindlasti läbi öötundidel ja füüsilise 
koormuse korral•Järjepidevus•Pikaajalise hapnikravi rakendamine individuaalse 
pulmonoloogilise rehabilitatsiooniprogrammi osana•Erikoolituse läbinud personali (hapnikraviõde, 
sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, 
toitumisterapeut, kopsuarst) kaasamine ravi läbiviimisse•Patsiendi motiveerimine ravi jätkama, kui ravi on toonud 
esialgse enesetunde paranemise

A. Altraja ©2016



Pikaajalise hapnikravi viisid

•Hapnikukontsentraator•Vedela hapniku konteiner•Suruhapnik balloonides (ainult ajutiselt – patsiendi 
liikumise ajal ruumist väljas või transpordi ajal)

Manustamine patsiendile:•Näomaskiga (soovituslik, GOLD, 2010)•Ninakanüüliga•Transtrahheaalne (invasiivne - peen kanüül viidud 
läbi trahhea)

A. Altraja ©2016



Hapnikravi lennureisi ajal

•Peamiselt hapnikukontsentraator•Eesmärk säilitada PaO2 vähemalt 50 mmHg (6,7 
kPa)•Mõõduka või raske hüpokseemiaga patsientidel 
saavutatav ninakanüüliga 3 L/min või 31% Venturi
näomaskiga•Isikud, kellel merepinna tasemel on PaO2 vähemalt 
70 mmHg (9,3 kPa), võivad turvaliselt lennata ilma 
lisahapnikuta, kuigi hüpokseemia teke ei ole reisi 
ajal välistatud•Liikumine lennukis lennu ajal süvendab oluliselt 
hüpokseemiat

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011



Mitteinvasiivne mehhaaniline (toetav) 
ventilatsioon KOK korral (NIV)

•NIV (Non-invasive intermittent ventilation) ja 
NIPPV (Non-invasive intermittent positive 
pressure ventilation) ehk mitteinvasiivne 
positiivse rõhuga ventileerimine, 
kombineerituna koduse pikaajalise hapnikraviga•Ei ole kroonilise hingamispuudulikkusega 

KOK-i patsientidele rutiinne ravisoovitus•Võiks pikaajalise hapnikraviga 
kombineeritult kasutada eeskätt väljendunud 
päevase hüperkapniaga patsientidel

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Kirurgilise ravi meetodid KOK korral (3)•Bullektoomia•Rangelt selekteeritud patsientidel bulloosse emfüseemiga (valik 
põhineb CT-uuringul)•Võimalik sooritada videotorakoskoopiliselt•Parandab kopsufunktsiooni ja vähendab düspnoed•Alternatiiv: bronhobulloosse stendi asetamine bronhoskoopial•Kopsumahtu vähendav kirurgia (Lung Volume Reduction Surgery, 

LVRS)•Palliatiivne protseduur – eemaldab suhteliselt enam kahjustatud 
emfüsemaatilised kopsuosad andmaks “hingamisruumi” kopsu 
ülejäänud osadele•Heterogeense emfüseemi korral; näidustatud eeskätt 
ülasagarate isoleeritud enamkahjustatuse puhul kui FEV1 15-45% 
eeldatavast ja esinevad hüperinflatsiooni tunnused (TLC >100% ja 
RV >150% eeldatavast)•Alternatiiv: bronhoskoopiline endobronhiaalse klapi 
(PulmonX®, IBVTM Valve System) või spiraali (LVRC®) 
paigaldamine või liimi asetamine AeriSeal®)•Kopsude transplantatsioon – parandab elukvaliteeti ja 

sooritusvõimet kaugelearenenud KOK korral
GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Kopsumahtu vähendav endoskoopiline ravi•Endobronhiaalsete klappide paigaldamine
•SpirationTM (Olympus)•PulmonX® Inc.• Minimaalinvasiivne meetod, suunatud õhu ja sekreetide 

liikumise ühesuunalisuse tagamiseks perifeeriast tsentraalsele, 
kollateraalse ventilatsiooni soodustamiseks• Sobilik nii krooniliste kui ägedate situatsioonide 
lahendamiseks• Emfüseemi lokaalne ravi• Õhulekete ravi (k.a. õhkrinna ravi)•Traatlingud [RePneu® Lung Volume Reduction Coil

(LVRC®)]•Liimid (AeriSeal®); vahud•Bronhupulmonaalsed stendid
Probleemid: •Õhkrinna suurenenud tekkerisk mitteravitud (klappidega 
varustamata) segmentide hüperinflatsiooni tõttu•Kahjustatud piirkonna kollateraalne ventilatsioon vähendab 
endoskoopilise ravi efekti (traatlingude korral ei ole probleem)

A. Altraja ©2016



Kopsutransplantatsioon KOK korral
•Sagedasemaid kopsusiirdamisega ravitavaid haigusi 
praeguses maailmas (Yusen et al., 2013)•Kõne alla patsientidel, kelle staatus halveneb vaatamata 
meditsiiniliste ja kirurgiliste ravivõtete rakendamisele•Maksimaalne bronhodilatatsioon, rehabilitatsioon, 

suitsetamisest loobumine, kodune hapnikravi, LVRS (kus 
näidustatud)•Oluline faktor otsuse tegemisel on elukvaliteediline 
aspekt (kuigi siirdamist ennast ei võeta ette üksnes 
elukvaliteedi parandamise näidustustel)

Weill et al., International Guidelines, JHLT 2015A. Altraja ©2016



Kopsutransplantatsioonile suunamine KOK korral
•Progresseeruv haigus vaatamata maksimaalsele 
medikamentoossele ravile, pulmonaalsele rehabilitatsioonile 
ja hapnikravile•Patsient ei ole endoskoopilise ega kirurgilise LVRS 
kandidaat•BODE 5…6•PaCO2 >50 mmHg (>6,6 kPa) ja/või PaO2 <60 mmHg (<8 kPa)

Weill et al., International Guidelines, JHLT 2015A. Altraja ©2016



Reaalne kopsutransplantatsioon KOK korral 
(ootelehele paneku kriteeriumid)

•BODE indeks ≥7•FEV1<20% ja/või DLCO <20%•Vähemalt 3 ägenemist viimase 12 kuu jooksul•Vähemalt 1 ägenemine koos hüperkapnilise 
hingamispuudulikkusega•Mõõdukas kuni raske 
pulmonaalhüpertensioon

Weill et al., International Guidelines, JHLT 2015A. Altraja ©2016



KOK ja kirurgilised protseduurid
•Tõsine riski allikas kõikidele KOK-i põdevatele kirurgilist ravi 
vajavatele patsientidele•Ohtlikumad on epigastriumi ja eriti rindkere operatsioonid•Risk eeskätt pulmonaalsete ja kardiaalsete tüsistuste tekkeks•Kopsuoperatsioonid: pulmonektoomia järel ravimatu 
hingamispuudulikkuse teke kui preoperatiivne FEV1 <2 L või <50% 
eeldatavast ja/või DLco <50% eeldatavast (Schuurmans et al., 2002)•Pulmonaalsed tüsistused:•Kopsuinfektsioonid•Atelektaas•Obstruktsiooni süvenemine•Äge hingamispuudulikkus•KOK ägenemine•Tüsistuste riski suurendavad: •Suitsetamine•Halb üldtervislik seisund•Vanus•Liigne kehakaal•KOK raskusaste GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK ägenemine

•Tüüpiline nähtus krooniliste haiguste juures•Äärmiselt suur negatiivne mõju:•Majanduslik•Sotsiaalne•Funktsionaalne•Elukvaliteediline•Prognostiline•Hüperkapnilise ägenemise ja atsidoosiga 
hospitaliseeritud patsiendil haiglasuremus 10%•Mehhaaniliselt ventileeritud patsientide järgneva 1 a. 
suremus 40%, 3 aasta suremus 49%•KOK ägenemised on sageli välditavad

GOLD, 2015

•KOK-i ägenemine on episood haiguse kulus, mida 
iseloomustab patsiendi respiratoorsete sümptomite 
igapäevasest varieerumisest suurem süvenemine ja mis 
vajab ravimuudatust igapäevase raviskeemiga võrreldes

A. Altraja ©2016



KOK ägenemiste pikaajaline prognoos
•Hospitaliseeritutel 5 aasta üldine suremus 50%

•Suremuse sõltumatud riskitegurid:•Kõrgem iga•Madal kehamassiindeks•Kaasuvad haigused (südamehaigused, kopsuvähk)•Varasemad hopspitaliseerimised•Käesoleva ägenemise enda raskus•Koduse pikaajalise hapnikravi vajadus konkreetse 
ägenemise ravilt väljakirjutamisel•Lisakriteeriumid (Garcia-Aymerich et al. 2011): •Suurem sümptomite skoor•Madalam elukvaliteet•Halvem spiromeetriline kopsufunktsioon•Madalam füüsilise koormuse taluvus•Madalam kopsukoe tihedus ja suurem bronhiseinte 
paksus CT-uuringul

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemise põhjused•Ülemiste hingamisteede ja trahheobronhiaalpuu 
infektsioonid:•Viirusinfektsioonid: HRV, RSV, HBoV etc.•Kaasuvate haiguste ägenemised (astma, 
südamepuudulikkus)•Saastunud (linna)õhk•Allergeenid•Hingamisteede kolonisatsioon bakteriaalsete 
patogeenidega•Vähemalt 50%, kuid ägenemisel ka uued tüved•Seos KOK ägenemisega ebaselge, kuid 

viirusinfektsioonide järel on bakteriaalne ägenemine 
sage•1/3 juhtudest jääb KOK ägenemise põhjus ebaselgeks•Sagedastest ägenejatest mitteägenejateni

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemise kliinilised tunnused: põhiline viide 
diagnoosiks

•Põhitunnus: tekkinud või süvenenud põhivaevused –
hingeldus, köha ja/või rögaeritus
Võib kaasneda:•Vilistav hingamine („obstruktsiooni leid“), rindkere 

pingsus, •Röga muutumine purulentse(ma)ks ja/või 
viskoosse(ma)ks•Ilmunud palavik

Mitmed mittespetsiifilised kaebused ja tunnused:•Halb enesetunne, unetus, unisus, nõrkus, 
meeleolulangus, depressioon, teadvusehäired•Vaimse seisundi häire on oluline näitaja eriti IV staadiumi 
KOK korral ning on üheks hospitaliseerimise näidustuseks•Tahhükardia, tahhüpnoe, palavik, koormustaluvuse 
langus ja/või lisaleid rindkere röntgenogrammil

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2015



KOK ägenemise raskuse hindamine
•Teave (lähi)mineviku kohta 
(anamnees): •Haiguse raskus enne 

ägenemist FEV1 järgi•Antud ägenemise 
kestus, uute sümptomite 
lisandumine•Varasemate 
ägenemisepisoodide ja 
hospitaliseerimiste hulk ja 
aeg•Kaasuvad haigused•Viimase aja püsiravi•Varasem mehhaanilise 
ventilatsiooni 
rakendamine

A. Altraja ©2016

•Raske ägenemise 
tunnused: •Hingamisabilihaste 

kasutamine•Rindkereseina 
paradoksaalne liikumine•Tsentraalse tsüanoosi 
teke või raskenemine•Perifeersete tursete 
teke või süvenemine•Hemodünaamiline 
ebastabiilsus•Teadvusehäired•(Parema südamepoole 
puudulikkuse tunnused)

GOLD, 2010-2015



Muud uuringud KOK ägenemise diagnoosimisel
•Füüsikaline uurimine•Pulssoksümeetria: hapnikravi (vajaduse) hindamiseks•Arteriaalse vere gaaside analüüsid:•Hingamispuudulikkus kui PaO2 <60 mmHg (<8,0 kPa) 

ja/või SaO2 <90% ± PaCO2 >50 mmHg (>6,7 kPa) 
õhuhingamisel•Mehhaaniline ventilatsioon näidustatud kui pH <7,36 ja 
PaCO2 >68 mmHg (>9,1 kPa) •Kopsufunktsiooni mõõtmine: mittesoovitatav, kuna raske 

teostada patsiendi seisundi ja halva kooperatsiooni tõttu -
mitteusaldatavad tulemused•Varasemate kopsufunktsiooni, veregaaside ja 
bakterioloogiliste testide andmed on väärtuslikud 
määramaks konkreetse ägenemise raskust ja otsustamaks 
ravi üle

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010-2015



Radioloogilised uuringud KOK ägenemise 
diagnoosimisel

•Rindkere röntgenogrammid (PA + külgülesvõte) 
alternatiivsete/kaasuvate haiguste kindlakstegemiseks•EKG – arütmiate, parema vatsakese hüpertroofia ja 
müokardi isheemia diagnoosimiseks

•CT-uuring rindkerest ei ole hädavajalik ressursikasutus

GOLD, 2006-2015A. Altraja ©2016



Laboratoorsed testid KOK ägenemise diagnoosil
•Täisvereanalüüs – polütsüteemia (hematokrit >55%), 
aneemia, leukotsütoos•Leukotsüütide näitajad – siiski väheinformatiivsed•Purulentne röga: näidustus antibkteriaalse ravi 
alustamiseks (Stockley et al. 2000)•Röga kultiveerimine, kui:•Näidustustel alustatud empiiriline antibakteriaalne ravi 

on ebaefektiivne•Varasemad bakterioloogilised ja resistentsuse 
andmed või konkreetsed ravikogemused puuduvad•Biokeemilsed näitajad ägenemise võimalike põhjustena: 

elektrolüütide düsbalanss (hüponatreemia, hüpokaleemia), 
diabeet (glükoos, HbA1c), malnutritsioon
(hüpoproteineemia), mataboolsed häired (atsidoos)•NT-proBNP - südamepuudulikkusest tingitud seisundite 
diagnostikaks

GOLD, 2010-2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemise diferentsiaaldiagnoos

Võivad olla ka KOK ägenemise reaalseks ajendiks:
•Kopsuarteri trombemboolia•Bakteriaalne pneumoonia•Südame paispuudulikkus (oluline NT-proBNP sisalduse 
testimine)•Südame rütmihäired•Õhkrind•Pleuraefusioonid

GOLD, 2015

Ootuspärase ravivastuseta, kuid ilmse KOK 
ägenemisega patsientide (neid on 10-30%) seisundit 
tuleb uuesti hinnata muude võimalike diagnooside 
valguses, mis võivad sümptomeid või paranemist 
raskendada või KOK ägenemist imiteerida

A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ja kopsuemboolia diferentsimine
•Kopsuarteri trombemboolia (KATE) kahtluse korral vastavad 
uuringud•KATE raske eristada KOK ägenemisest, eriti raske KOK 

korral (parema vatsakese hüpertroofia, dilatatsioon, 
kopsuarterite laienemine, EKG leid)•KATE’le viitab ka madal süstoolne vererõhk ning 
suutmatus tõsta PaO2 >8,0 kPa (60 mmHg)

Kahtluse korral soovitatavad uuringud:•CT-angiograafia•Ventilatsiooni-perfusiooni testimine on raskemini 
interpreteeritav olemasolevate kopsumuutuste tõttu 
Kopsuembooliale viitab: •Madal süsteemne vererõhk•Suutmatus tõsta PaO2 >60 mmHg (8 kPa) vaatamata 

suurele O2 pealevoolule

A. Altraja ©2016 GOLD, 2010



KOK ägenemise mõjud ja tagajärjed

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011

Negatiivne mõju 
sümptomitele

Ägenemised

Negatiivne mõju 
elukvaliteedile

Negatiivne mõju 
kopsufunktsioonile

Kopsufunktsiooni 
langustempo

Negatiivne mõju 
elulemusele

Negatiivne mõju 
uutele 

ägenemistele

Negatiivne 
majanduslik mõju



KOK ägenemise ravi põhiseisukohad

•Ravi eesmärk on käimasoleva ägenemise mõju 
vähendamine ja uute ägenemiste preventsioon•Püsiravi (ümber)korraldamine•Vajadusel pulmonoloogi konsultatsioon

•EMO tingimustes on põhiülesanne:•Kontrollitud hapnikravi•Teha kindlaks, kas ägenemine on eluohtlik:
Vastaval juhul hospitaliseerimine intensiivraviosakonda•Vastasel juhul ravi EMO’s või tavaosakonnas

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2015



KOK ägenemise ravi põhikomponendid

•Hingamist toetav ravi•Kontrollitud hapnikravi•Ventilaatorravi•Mitteinvasiivne•Invasiivne

•Farmakoteraapia•Bronhodilataatorid•Glükokortikosteroidid•Antibiootikumid•Muud abistavad ravimirühmad

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2015



KOK ägenemise farmakoteraapia: 
bronhodilataatorid•Lühitoimelised β2-agonistid (SABA) koos või ilma 

lühitoimeliste antikolinergiliste aineteta (SAMA) on 
eelistatud raviviis KOK ägenemisel•Puuduvad andmed pikatoimeliste bronhodilataatorite 
kasutamise õigustamiseks•Puuduvad erinevused inhalaatorite ja nebuliseeritud 
lahuste kasutamise vahel (Turner et al. 1997)

•Metüülksantiinid:•Võimalikud üksnes SABA ja/või SAMA efekti 
puudumisel teisejärguliste ravimitena mõnedel 
patsientidel (kui seerumikontsentratsioon lubab)•Kõrvaltoimete ja riskide profiil kaalub reeglina üles 
positiivsed efektid•Inhaleeritav MgSO4 ei mõjuta FEV1 (erinevalt astmast)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2015



KOK ägenemise farmakoteraapia: 
glükokortikosteroidid

•Süsteemsed glükokortikosteroidid lühendavad 
haiglasviibimist ja paranemiseks kuluvat aega, 
parandavad kopsufunktsiooni, korrigeerivad arteriaalset 
hüpokseemiat, samuti vähendavad varase ägenemise 
retsidiivi teket ning ravi ebaõnnestumise tõenäosust•40 mg prednisolooni 5 päeva (p.o.)•Nebuliseeritud budesoniid – võimalik alternatiiv 

(kallim)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2015



KOK ägenemise farmakoteraapia: antibiootikumide 
kasutamine

•Purulentne röga: kardinaalne kriteerium•Suremuse, ebaefektiivse ravi tõenäosuse ja röga 
purulentsuse vähendamine•S-prokaltsitoniini määramine (Christ-Crain et al. 2004)•Mehhaanilise ventilatsiooni korral mõjutab positiivselt 
nosokomiaalpneumoonia einemissagedust (Nouira et al. 
2001)

•Ravi pikkus tavaliselt 5-10 päeva

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2015



Antibakteriaalse ravi näidustus KOK ägenemisel

Efekt olemas, kui esinevad järgnevad nn “kardinaalsed 
sümptomid” (Anthoniseni j.):• Röga muutunud purulentse(ma)ks• Tekkinud või süvenenud hingeldus• Tekkinud või süvenenud rögaeritus

Anthonisen et al., 1987 (362 kroonilise bronhiidi ägenemist 173 
patsiendil 3,5 aasta jooksul; amoksitsilliin, TMP-SMX, doksütsükliin)

Antibakteriaalne ravi näidustatud ja efektiivne kui:•Olemas vähemalt 3 tunnust (B)•Olemas vähemalt 2 tunnust, millest üks on purulentne 
röga (C)•Raske ägenemine, mis vajab mitteinvasiivset või 
invasiivset mehhaanilist ventilatsiooni

Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80; GOLD, 2006-2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ravi kodustes tingimustes
Koduõendus („hospital-at-home“), telemeditsiin
Hapnikravi•Tiitrida saavutamaks patsiendil SpO2 88-92%
Efektiivseimad ravimid – lühitoimelised bronhodilataatorid•Soovitavalt 2-agonistid: vajalik on dooside või manustamise 
sageduse suurendamine•Kui varem ei kasutatud, siis antikolinergiliste ainete lisamine 
raviskeemi on näidustatud•Inhaleeritavate ravimvormide osas erinevused puuduvad 
Süsteemsed (suukaudsed) glükokortikosteroidid  •Efektiivsed ägenemise korral (lühendavad paranemiseks ja 
kopsufunktsiooni taastumiseks kuluvat aega, parandavad FEV1, 
vähendab hüpokseemiat, ägenemise retsidiveerumise riski) •Näidustatud, kui personaalne parim FEV1 on <50%•Annus: 30-40 mg 1 10-14 päeva (mitte püsivalt!)•Alternatiiv suukaudsetele glükokortikosteroididele on 
inhaleeritav budesoniid ± pikatoimeline β2-agonist
Antibiootikumid – näidustuse korral

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ravi kodustes tingimustes
Ägenemise ravi alustamine 

bronhodilataatoritega või annuste tõstmine

A. Altraja ©2016 Celli, 1996; GOLD, 2010

Tulemuste hindamine mõne tunni möödudes

Ägenemise möödumine või haigustunnuste 
ja sümptomite paranemine

Paramenist ei toimu

Lisada suukaudsed glükokortikosteroidid

Tulemuste hindamine mõne tunni möödudes

haigustunnuste ja sümptomite paranemist ei 
toimu

Suunamine haiglasse

Jätkata ravi; vähendada astmeliselt ravi kui 
võimalik

Vaadata üle pikaajaline ravi



Surma riski näitavad kriteeriumid KOK ägenemisel

•Muud kriteeriumid ja probleemid ei ole 
tihedalt surma riskiga seotud

Connors et al., 1996; GOLD, 2015

•Respiratoorse atsidoosi väljakujunemine•Oluliste kaasuvate haiguste esinemine•Abistava või mehhaanilise ventilatsiooni 
rakendamise vajadus

A. Altraja ©2016



KOK ägenemine: näidustused hospitaliseerimiseks 
või käsitlemiseks haiglatingimustes

•Sümptomite intensiivsuse märgatav suurenemine 
(näiteks rahuolekudüspnoe järsk süvenemine, 
teadvusehäirete teke)•Diagnoositud raske (kaugelearenenud) KOK•Uute sümptomite ilmnemine (tsüanoos, perifeerne turse)•Mittereageerimine ägenemise esialgsele ravile•Oluliste kaasuvate haiguste esinemine 
(südamepuudulikkus, värsked arütmiad)•Sagedased ägenemised•Kõrgem iga•Ebapiisav koduse abi (toe ja hoolduse) kättesaadavus•Vajadusel ka ebaselge diagnoosi kaalutlustel

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemine: näidustused intensiivravi 
osakonda hospitaliseerimiseks

•Raske düspnoe, mis ei reageeri adekvaatselt esmasele 
erakorralisele ravile •Teadvusehäirete teke (segasus, letargia, kooma)•Hoolimata lisahapnikust ja NIPPV-st (Noninvasive 
Intermittent Positive Pressure Ventilation):•Püsiv või tugevnev hüpokseemia: PaO2 <40 mmHg 

(<5,3 kPa) •ja/või äge/tugevnev respiratoorne atsidoos: (pH <7,25)•Vajadus invasiivse mehhaanilise ventilatsiooni järgi•Ebastabiilne hemodünaamika – vasopressori(te) vajadus

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



KOK-i raske ägenemise ravi (I)•Sümptomite raskusastme hindamine, veregaasid, rindkere 
röntgenogramm•Kontrollitud hapnikravi:

•PaO2 >60 mmHg (8 kPa), SaO2 >88%
•Arteriaalse vere gaaside mõõtmine iga 30-60 minuti 
tagant (CO2 retentsiooni oht!)•Bronhodilataatorid:
•Efektiivseimad – lühitoimelised 2-agonistid: dooside 
või manustamise sageduse suurendamine
•Vajadusel 2-agonistide ja antikolinergiliste ainete 
kombineerimine
•Vahemahutite ja suruõhu-nebulisaatorite kasutamine
•Metüülksantiinide veenisisese manustamise vajaduse 
kaalumine (seerumikonts. monitooring!)•Glükokortikosteroidide manustamine (suu kaudu või i.v.) 

30-40 mg päevas 7-10 päeva
GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



•Antibakteriaalne ravi, kui on bakteriaalne 
infektsiooni tunnused (suukaudne või i.v., suunatud 
S. pneumoniae, M. catarrhalis, H. influenzae vastu)•Mitteinvasiivse mehhaanilise ventilatsiooni 
kasutamise kaalumine (NIPPV)•Kogu aeg:

•Vedelikubilansi ja toitmise jälgimine
•s.c. hepariini manustamise kaalumine
•Kaasnevate haiguste (südamepuudulikkuse, 
arütmiate) kindlakstegemine ja ravi
•Patsiendi seisundi pidev jälgimine

KOK-i raske ägenemise ravi (II)

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



•Oluline ravikomponent, tavaliselt Venturi maskiga 
(kiirem oksügenisatsioon, kuigi talutakse halvemini)•Mittetüsistunud juhtudel lihtne saavutada adekvaatset 
oksügenisatsiooni (PaO2 >8,0 kPa, 60 mmHg või SaO2
>90%) •CO2 retentsioon võib tekkida märkamatult, vaid väheste 
muutustega sümptomaatikas•CO2 retentsiooni ja atsidoosi puudumise tõendamiseks 
vajalik veregaaside analüüs 30...60 minuti möödudes

Kontrollitud hapnikravi KOK ägenemise kontekstis

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



CO2 kuhjumise mehhanismid KOK korral 
lisahapniku manustamisel

•KOK haigetel hingamise (ventilatsiooni) regulatsioon 
madala PaO2 kaudu – langeb ära, halveneb 
alveolaarventilatsioon (Campbell, 1967)
•Surnud ruumi suurenemine – hapniku põhjustatud 
hingamisteede relaksatsioon ja sellest ventilatsiooni-
perfusiooni tasakaalu häirumine (Libby et al., 1981)
•CO2 suurenenud produktsioon suurenenud 
hapnikutarbimisest (hingamiskoefitsient on 
konstantselt 0,8)
•Vere oksügenisatsioon nihutab Haldane’i efekti tõttu 
CO2 dissotsiatsioonikõverat paremale (samasuguse 
CO2 verekontsentratsiooni juures tõuseb PaCO2)

A. Altraja ©2016



Biomarkerid KOK ägenemise korral 

• Perifeerse vere eosinofiilia võib olla ägenemise 
biomarkeriks na ennustada ravile 
reageerimist/mittereageerimist

• Perifeerse vere eosinofiilia võib ennustada püsiravi 
positiivset efekti IKS sisaldavate raviskeemidega

• Perifeerse vere eosinofiilia piirväärtuses selles 
kontekstis ei ole veel lõplikku konsensust

• Hingamisteede mikrobioomil on oluline roll 
ägenemiste tekkes ja ravis

D. Halpin, 2016A. Altraja ©2016



Antimikrobiaalse ravi seisukohad Euroopas KOK 
ägenemise korral 

• Esmavaliku ravimiteks ambulatoorsel ravil olevatel 
patsientidel tetratsükliin või amoksitsilliin 
(tetratsükliini eeliseks atüüpiliste patogeenide nagu 
Mycoplasma pneumoniae katmine) 

• β-laktaamidele ülitundlikkuse korral alternaiiviks 
asitromütsiin, klaritromütsiin või roksitromütsiin, kuid 
kõrge resistentsuse tõttu (Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis) ei ole soovitatav (probleem ka 
Eestis)

• Antiviraalne ravi ei ole üldiselt soovitatav, välja 
arvatud patsiendid väga tüüpiliste gripi sümptomitega 
ja gripiepideemia ajal

Woodhead et al.; Eur Respir J 2005;26:1138-80A. Altraja ©2016



Tõenäoline mikrofloora KOK ägenemise korral
Grupp A: kuni kerge KOK (k.a.) ilma kaasuvate 

haigusteta• Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Chlamydophila pneumoniae,
respiratoorsed viirused

Grupp B: keskmise raskusega või raske (väga raske) 
KOK ilma Pseudomonas aeruginosa riskiteguriteta• Grupi A patogeenid + resistentsed patogeenid (β-
laktamaasi produtseerivad tüved, 
penitsilliinresistentne S. pneumoniae, 
Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Proteus spp., Enterobacter spp. etc.

Grupp C: Keskmise raskusega või raske (väga raske) 
KOK Pseudomonas aeruginosa riskiteguritega• Grupi B patogeenid + P. aeruginosa

GOLD (www.goldcopd.com), 2010; Woodhead et al.; ERJ 2005A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ravi näidustuste olemasolul: Grupp A

• Kuni kerge KOK (k.a.) ilma kaasuvate haigusteta
Suukaudne ravi (seegi on üldiselt harva näidustatud)
• β-laktaam /sealhulgas penitsilliin (GOLD), ampitsilliin

või amoksitsilliin/ või tetratsükliin või 
trimetopriim/sulfametoksasool (GOLD, resistentsus)

Alternatiivid:
• Amoksitsilliin/klavulanaat
• Uuem makroliid
• “Respiratoorne fluorokinoloon”, näit. moksifloksatsiin, 

levofloksatsiin
• Ketoliidid – telitromütsiin (GOLD)

GOLD (www.goldcopd.com), 2010; Woodhead et al.; ERJ 2005A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ravi näidustuste olemasolul: Grupp B

• Keskmise raskusega või raske (väga raske) KOK ilma 
Pseudomonas aeruginosa riskiteguriteta

Suukaudne ravi:
• β-laktaam/β-laktamaasi inhibiitor /sealh. 

amoksitsilliin/klavulanaat/
Alternatiiv:
• “Respiratoorne fluorokinoloon”, näit. moksifloksatsiin, 

levofloksatsiin
Parenteraalne ravi:
• β-laktaam (amoksitsilliin/klavulanaat, 

ampitsilliin/sulbaktaam või 2. või 3. põlvkonna 
mitteantipseudomonaalsed tsefalosporiinid) või 
“respiratoorne” fluorokinoloon

GOLD (www.goldcopd.com), 2010; Woodhead et al.; ERJ 2005A. Altraja ©2016



KOK ägenemise ravi näidustuste olemasolul: Grupp C

• Keskmise raskusega või raske (väga raske) KOK 
Pseudomonas aeruginosa riskiteguritega

Suukaudne ravi:
• Tsiprofloksatsiin
Alternatiiv:
• Suures annuses levofloksatsiin (GOLD)
Parenteraalne ravi:
• Tsiprofloksatsiin (ka suures annuses levofloksatsiin) 

või antipseudomonaalne β-laktaam (tsefepiim, 
piperatsilliin/tasobaktaam või karbapeneem) 

±
• Aminoglükosiid

GOLD (www.goldcopd.com), 2010; Woodhead et al.; ERJ 2005A. Altraja ©2016



Muud ravimid KOK ägenemise korral

Respiratoorsed stimulandid:

•Ei soovitata kasutada ägeda
hingamispuudulikkuse raviks•Doksapraam (mittespetsiifiline, suhteliselt 
ohutu) kasutada vaid juhtudel, kui 
mitteinvasiivset ventileerimist ei ole võimalik 
või soovitav kasutada

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



KOK-i raske ägenemise ravi (I)•Sümptomite raskusastme hindamine, veregaasid, rindkere 
röntgenogramm•Kontrollitud hapnikravi:

•PaO2 >60 mmHg (8 kPa), SaO2 >88%
•Arteriaalse vere gaaside mõõtmine iga 30-60 minuti 
tagant (CO2 retentsiooni oht!)•Bronhodilataatorid:
•Efektiivseimad – lühitoimelised 2-agonistid: dooside 
või manustamise sageduse suurendamine
•Vajadusel 2-agonistide ja antikolinergiliste ainete 
kombineerimine
•Vahemahutite ja suruõhu-nebulisaatorite kasutamine
•Metüülksantiinide veenisisese manustamise vajaduse 
kaalumine (seerumikonts. monitooring!)•Glükokortikosteroidide manustamine (suu kaudu või i.v.) 

30-40 mg päevas 7-10 päeva
GOLD, 2010-2011A. Altraja ©2016



KOK ägenemine: hingamist toetav ravi
Kontrollitud hapnikravi:

•PaO2 >60 mmHg (8 kPa), SaO2 88-92% (Austin et al. 
2010)
•Arteriaalse vere gaaside mõõtmine 30-60 minuti 
pärast (CO2 retentsiooni ja respiratoorse atsidoosi
oht!)•Ninakanüül (ebaefektiivne, eriti kui >2 L/min

pealevool)•Venturi mask (vahemahutiga): parem kontroll hapniku 
manustamise üle, ent halvem talutavus

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Mitteinvasiivse toetava ventilatsiooni või 
konventsionaalse mehhaanilise ventilatsiooni 

eesmärgid KOK ägenemise korral

•Korrigeerib rspiratoorset atsidoosi, vähendab 
hingamissagedust, düspnoe raskust

•Suremuse vähendamine •Ägenemisperioodi ja haiglasoleku 
lühendamine•Sümptomite ja tüsistuste vähendamine

GOLD, 2010-2015A. Altraja ©2016



Mitteinvasiivse toetava ventilatsiooni raviefektid 
KOK ägenemisel

•Edukus: 80-85%, kaotada ei ole midagi

•Korrigeerib respiratoorset atsidoosi (tõstab 
pH ja langetab PaCO2)•Vähendab hingamistööd•Vähendab düspnoe raskust•Vähendab tüsistuste tõenäosust (näit. 
ventilaatorpneumoonia)•Vähendab hospitaliseerimise kogukestust

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Mitteinvasiivse ventilatsiooni (NIV) näidustused 
KOK ägenemisel

Üks alljärgnevatest: 

•Respiratoorne atsidoos (pH ≤7,35) ja/või 
hüperkapnia (PaCO2 >6,0 kPa, 45 mmHg)•Raske düspnoe hingamislihaste kurnatuse 
tunnuste ja/või suurenenud hingamistööga 
(sealh. hingamisabilihaste kasutamine, 
paradoksaalne abdominaalne liikumine, 
interkostaalruumide sissetõmbed)

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Mitteinvasiivse vahelduva positiivse rõhuga 
ventilatsiooni (NIPPV) vastunäidustused

Vastunäidustatud mistahes kriteeriumi olemasolul 
alljärgnevate hulgast:•Hingamisseiskus•Kardiovaskulaarne ebastabiilsus (hüpotensioon, 
arütmiad, müokardiinfarkt)•Muutus teadvuse seisundis, koostöövõimetus•Kõrge aspiratsioonirisk•Rohke või viskoosse sekreedi eritus•Hiljutine näopiirkonna või mao-söögituru 
operatsioon•Kolju või näo trauma•Püsivad nina-neelu defektid•Põletused•Äärmuslik tüsedus

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Näidustused (invasiivseks) mehhaaniliseks 
ventilatsiooniks KOK ägenemise korral

•NIV talumatus või ebaõnnestumine•Hingamis- või südameseiskus•Massiivne aspiratsioon•Hingamispausid teadvusehäiretega või ahmiv hingamine•Teadvusehäired, psühhomotoorne agitatsioon, mida ei 
õnnestu kontrollida farmakoloogilise sedatsiooniga•Püsiv võimetus elimineerida hingamisteede sekreeti•Südame löögisageduse langus <50×/minRaske 
hemodünaamiline ebastabiilsus, mis ei reageeri vedelikuga 
täitmisele ja vasoaktiivsetele ravimitele•Rasked ventrikulaarsed arütmiad•Eluohtlik hüpokseemia neil, kes ei talu NIV

GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Invasiivse mehhaanilise ventilatsiooni tüsistused ja 
rakendamise kaalumine KOK ägenemise korral•Peamised tüsistused ja probleemid:•Ventilaatorpneumoonia (Ventilator-Acquired Pneumonia, 

VAP), eeskätt multiresistentsetest bakteritüvedest•Barotrauma, volutrauma•Raskused omahingamisele tagasiviimisega•Varem tehtud patsiendipoolsed otsused („Living will“) on 
olulised

Invasiivse ventilatsiooni rakendamise otsust lõppstaadiumis 
KOK korral tuleb kaaluda lähtuvalt asjaoludest:•Konkreetse ägenemise põhjuse tõenäoline allumine ravile•Rahalised ja intensiivravi (kohtade) ressursid •Haiglasuremus 17-40%; see on väiksem kui ventilaatorravil 
mitte-KOK põhjustel (Esteban et al. 2002)•Liigse „terapeutilise pessimismi“ vältimise kaalumine•Ilma kaasuvate haigusteta varem liikuvad ja pikaajalise 
hapnikravita patsiendid, hingamispuudulikkus taaspöörduvast 
põhjusest (ravitav infektsioon) – pigem rakendada

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Mehhaaniliselt ventilatsioonilt võõrutamine
KOK ägenemise korral

• KOK haigetel eriliselt vaevarikas (ja ohtlik)• Mehhaanilisest ventilatsioonist sõltuvuse peamiseks 
määrajaks on tasakaal hingamistöö ja hingamislihaste 
suutlikkuse vahel (Purro et al. 2000)• Gaasivahetusel endal on suhteliselt väiksem roll 
(Nava et al. 1998)• Meetodi osas võõrutamiseks ei ole ühtset konsensust• Kui ei õnnestu ekstubeerida, võib rakendada NIV 
(vähendab hingamispuudulikkuse ja reintubatsiooni
riski ning suremust, lühendab ravilviibimist) (Nava et 
al. 1998)

A. Altraja ©2016 GOLD, 2015



Muud meetmed KOK ägenemise ravis
•Vedeliku adekvaatne manustamine ja bilansi kontroll•Toitumine (sondi kaudu või parenteraalne, kui patsient 
on söömiseks liialt düspnoiline, vajadusel lisatoit)•Süvaveenitromboosi profülaktika (mehhaanilised 
vahendid, hepariinid) - immobiliseeritud 
polütsüteemilistel või dehüdreerunud patsientidel, 
sõltumata tromboemboolilise haiguse anamneesist•Röga evakuatsiooni kindlustamine•Köha stimuleerimine, väikeste mahtudega 

forsseeritud ekspiratsioonid•Manuaalne või mehhaaniline rindkere 
perkuteerimine ja posturaalne drenaaž patsientidel, 
kes produtseerivad röga >25 mL/päevas või kellel on 
atelektaas•N-atsetüültsüsteiin ja pulmonaalne rehabilitatsioon ei 

ole KOK ägenemise korral näidustatud
GOLD, 2010A. Altraja ©2016



Küsimused, mis peavad olema lahendatud KOK 
ägenemisega hospitaliseeritud patsiendi

haiglast väljakirjutamisel („checklist“)
Enne väljakirjutamist: •Patsient läheb üle koduses ravis kasutataavatele 
pikatoimelistele bronhodilataatoritele (LABA, LAMA või 
LABA+IKS)•Art. vere gaaside analüüs (hüpokseemilistel patsientidel)

•Kodust püsravi on kontrollitud ja selle rakendamine on 
tagatud•Inhalatsionitehnikat on korduvalt kontrollitud•Ägenemise ravimite (süsteemsed glükokortikosteroidid ja 
antibiootikumid) kasutamise kestus on selgeks tehtud•Pikaajalise koduse hapnikravi vajaduse hindamine on 
tehtud või see on planeeritud•Korduv konsultatsioon on korraldatud 4-6 nädala 
möödudes, hüpokseemia korral art. vere gaaside analüüs•On korraldatud kaasuvate haiguste hindamise, jälgimise ja 
ravi plaan

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Rehospitaliseerimise riskitegurid haiglast 
väljakirjutamise kriteeriumid 

KOK ägenemise järel

•Suukaudsete glükokortikoidide tarvitamine enne 
hospitaliseerimist• Pikaajaline kodune hapnikravi•Madal elukvaliteet (HRQoL)•Rutiinse füüsilise aktiivsuse/suutlikkuse puudumine

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Patsiendi jälgimine pärast haiglaravi KOK 
ägenemise tõttu (4-6 nädalat)

•Igapäevase eluga toimetulek (omades tingimustes)•Suitsetamisest loobumine•FEV1 mõõtmine•Inhalatsioonitehnika korduv kontrollimine•Soovitatud ravirežiimi järgimise mõistmine•Pikaajalise hapnikravi ja/või koduse nebulisaatori 
vajaduse uus hindamine (üliraske KOK’ga patsientidel)•Igapäevase füüsilise aktiivsuse (mis on vajalikud 
igapäevaeluks) talumine•Sümptomite hindamine CAT või mMRC järgi•Kaasuvate haiguste olukord

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



KOK ägenemiste ennetamine

•KOK ägenemisi on võimalik ennetada•Suitsetamisest loobumine (kõikide vahenditega)•Ravi KOK ägenemiste vähendamisse toimivate 
vahenditega (LABA, LAMA, LABA+LAMA, LABA+IKS, 
roflumilast•Statiinidel ei ole veel kindalt rolli (simvastatiin, Criner et 
al. 2014)•Varane rehabilitatsioon•Füüsilise aktiivsuse säilitamine•Ärevuse, hirmu, depressiooni ravi

GOLD, 2015A. Altraja ©2016



Kaasuvate haiguste ravi

•Kaasuvatel haigustel on oluline mõju 
prognoosile•Kaasuvad haigused reeglina ei mõjuta KOK ravi•Kaasuvate haiguste ravi peab olema sama 
professionaalne ja võetud sama tõsiselt nagu siis, 
kui patsiendil ei oleks KOK’i

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



Kaasuvate haiguste ravi: kardiovaskulaarsed 
haigused

•Sagedamini kaasnevad KOK’ga ja omavad KOK 
suhtes suuremat tähtsust: •Südamepuudulikkus•Südame isheemiatõbi•Kodade virvendusarütmiad•Arteriaalne hüpertensioon•Venoosne trombembolism (VTE)

•Kardioselektiivsed β-blokaatorid ei ole KOK 
korral vastunäidustatud ja on edukalt kasutatavad

GOLD, 2011-2016A. Altraja ©2016



Kaasuvate haiguste ravi: muud haigused

•Osteoporoos; ärevus/depressioon: sageli 
aladiagnoositud, kuid on seotud halva 
üldtervisliku seisundi ja prognoosiga•Kopsuvähk: sage kaasuv haigus sama 
etioloogia tõttu; sagedaim surma põhjus kerge-
keskmise raskusega KOK korral•Rasked infektsioonid: sagedamini 
respiratoorsed•Metaboolne sündroom ja manifestne diabeet: 
sagdasem KOK haigetel kui üldpopulatsioonis; 
negatiivne mõju prognoosile

GOLD, 2011A. Altraja ©2016



KOK fenotüübid: emfüseemi tüüp ja väikeste 
juhtehingamisteede tüüp

•Emfüseemi ja väikeste juhtehingamisteede tüüpi KOK 
jäävad alatiseks erinevateks – vaatamata „uute 
fenotüüpide“ jätkuvale genereerimisele•„Emphysema-type COPD“•„Airway-type COPD“

A. Altraja ©2016



KOK: mõlemal sama suur FEV1 (% eeldatavast)

•Emfüseemi ja väikeste juhtehingamisteede tüüpi KOK
A. Altraja ©2016



KOK: kas mõlemal patsiendil on sama haigus?

•Emfüseemi ja väikeste juhtehingamisteede tüüpi KOK
P. Jeffery, NHLI. (Barnes PJ, NEJM, 2000)



KOK kaasaegne käsitlus kokkuvõttes•KOK hindamiseks on vaja hinnata 4 komponenti: sümptomeid, 
ägenemiste riski, spiromeetriliselt obstruktsiooni ja kaasuvaid 
haigusi•Sümptomite ja ägenemise riskide kombineeritud hindamine on 
aluseks nii mittefarmakoloogilisele ravile kui farmakoteraapiale•Ravimisel vaja keskenduda ravitavatele aspektidele – see on 
kliiniliselt kasulikum kui keskendumine fenotüüpidele (D. Halpin, 
2016)•KOK preventsioonile antud suurem prioriteet•Spirograafia on vajalik diagnoosimaks püsiobstruktsiooni•Pulmonaalse rehabilitatsiooni ja füüsilise aktiivsuse 
esiletoomine•Ägenemiste ravi on vajalik vältimaks uusi ägenemisi ja nende 
tervikmõju organismile•Valvsus kaasuvate haiguste suhtes: need vajavad samasugust 
käsitlust, nagu siis, kui patsiendil polekski KOK’i

A. Altraja ©2016 GOLD, 2011-2016


