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Mis on astma?
• Astma on hingamisteede krooniline 

põletikuline haigusseisund, millele on 
iseloomulikud korduvate episoodidena 
tekkivad:• Köha• Vilistav hingamine• Õhupuudus• Taaspöörduv õhuvoolutakistus 

hingamisteedes• Põhimehhanismideks on:• Hingamisteede põletik• Bronhiaalne hüperreaktiivsus
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Astma on heterogeenne haigus, mida tavaliselt 
iseloomustab hingamisteede krooniline 
põletik. Põletik tingib korduvaid ja varieeruva 
intensiivsusega vilistava hingamise, 
hingelduse, rindkere pingetunde ja köha 
episoode, eriti öösiti ja/või varahommikuti. 
Niisugused episoodid on tavaliselt seotud 
laialdase, kuid muutliku õhuvoolu takistusega 
hingamisteedes, mis on vähemalt osaliselt 
taaspöörduv, kas spontaanselt või ravi toimel

Bronhiaalastma (edaspidi astma) 
definitsioon (Global Initiative for Asthma)

www.ginasthma.com
A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma olemus 
tulenevalt definitsioonist (I)

•Astmaatiline hingamisteede põletik põhjustab 
krooniliselt korduvaid (ajas varieeruvaid) 
astmasümptomitega perioode, mis võivad
mööduda spontaanselt või ravi toimel•Põhilised astmasümptomid on köha, vilistav 
hingamine, hingeldus ja rindkere pingsus, võib 
esineda rögaeritust•Astmasümptomid esinevad klassikalisel juhul 
sagedamini öösiti ja/või varahommikuti

Ülaltoodu varal defineerub astma kliiniliselt –
see on nn. ”astma anamnees”

GINA www.ginasthma.comA. Altraja ©2017



Bronhiaalastma olemus 
tulenevalt definitsioonist (II)

•Astmasümptomeid ja/või õhuvoolu 
takistust hingamisteedes võivad astma 
korral vallandada:•Füüsiline koormus•Allergeenid•Muud ärritid•Hingamisteede viirusinfektsioonid

(Rhinovirus etc.) •Isegi ilmamuutused

A. Altraja ©2017
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Bronhiaalastma olemus 
tulenevalt definitsioonist (III)

•Astmasümptomite tekke aluseks on ulatuslik, 
kõiki alumisi hingamisteid haarav obstruktsioon e. 
õhuvoolu takistus juhtehingamisteedes•Astmapuhune obstruktsioon on vähemalt 
osaliselt taaspöörduv, kas:•Spontaanselt või ravi toimel•Võib esineda pikki sümptomivabu 

perioode•Võib esineda ka ootamatuid ja kiirelt 
tekkivaid eluohtlikke ägenemisi („flare-up“)

A. Altraja ©2017
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Astmaatiline bronhokonstriktsioon –
sümptomite tekke alus

Normaalne Astma
Jeffery P., 2003



Põletik on astma patogeneesi põhikomponent

Põletik:•Sisuliselt alati olemas, kuigi 
sümptomid esinevad periooditi•Olemas kõikides hingamisteedes -
nii ülemistes kui alumistes•Kuigi astma kliiniline spekter on 
väga erinev, on põletik 
põhimõtteliselt olemas kõikide 
astmavormide ja astma fenotüüpide 
korral (ei ole alati tingimata 
eosinofiilne ega neutrofiilne)

Astmaatiline põletik kui klassikaline 
immuunpõletikuline kaskaadmehhanism

A. Altraja ©2017

Sümptomid

Põletik

GINA, 2011-2017



Astma patogeneesi põhikomponendid

•Osa võtavad põletikurakud: nuumrakud, 
eosinofiilid, T-lümfotsüüdid); dendriitrakud ja 
makrofaagid; neutrofiilid•Nii põletikurakud kui ka hingamisteede 
struktuursed rakud on aktiveerunud, nad 
sekreteerivad mediaatoreid (>100 erineva):•Põletiku regulatsioonis ja alalhoius osalevad 

mediaatorid•Kasvufaktorid•Sümptomeid vahetult esilekutsuvad e. nn. 
efektoorsed mediaatorid

Astmaatiline põletik kui klassikaline 
kaskaadmehhanism

A. Altraja ©2017 GINA, 2011; Akbari et al., 2006



Endotüübid ja fenotüübid
•Endotüüp: kindla patofüsioloogilise mehhanismi kaudu 
defineeritud haiguse alatüüp

•Kliiniline fenotüüp: haiguse alatüüp, mis on defineeritud 
haiguse ühe või mitme omaduse kaudu ja mis on seotud 
kliinilises mõttes olulise tulemusnäitajaga: reageerimine 
(teatavale) ravile, prognoos (sümptomid, ägenemised, 
progressiooni kiirus, surma tõenäosus)

A. Altraja ©2017 Woodruff et al. Lancet 2015



Astma kliinilis-patofüsioloogilised fenotüübid
•1. Allergiline astma •2. Eosinofiilne mitteallergiline astma•3. Mitteeosinofiilne astma

A. Altraja ©2017 Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



1. Allergiline astma
•Kõige klassikalisem astma fenotüüp •Kõige sagedasem (enamus lapseea astmast, 50% 
täiskasvanuea astmast) •IgE-vahendatud – tüüpiline patogenees (allergiline 
sensibilisatsioon, IgE süntees)•Algab tüüpiliselt (varases) lapseeas•Seotud toiduallergia, ravimallergia, allergilise ekseemi 
ja/või allergilise riniidi esinemisega anamneesis (nn. 
„allergiline marss“) ja/või perekonnas •Perifeerne eosinofiilia (>0,3×109/L)•Eosinofiilia esineb ka rögas (või indutseeritud rögas)•Ravi: •Reageerivad hästi inhaleeritavatele (ICS) ja 

suukaudsetele glükokortikosteroididele•Anti-IgE farmakoteraapia tuleb arvesse
A. Altraja ©2017 GINA, 2015; Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



Allergilise astma patogenees

A. Altraja ©2017

Eosinopoees, kemotaksis ja –kinees, eluea pikendamine, aktivatsioon

Lümfisõlm



T-lümfotsüütide diferentseerumine Th2 suunas –
allergilise astma patogeneesi oluline lüli

A. Altraja ©2017

Nuumrakk



Lümfotsüütide osalus astma patogeneesis

A. Altraja ©2017
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Allergiline astma: IgE ja eosinofiilia
Seerumi tõusnud IgE sisaldus:•Allergilise astma peamine tunnus•IL-4 poolt esile kutsutud IgE klassi sisselülitumine B-
lümfotsüütides•Th2-vahendatud omandatud immuunvastuse peamisi 
näitajaid

Eosinofiilia kopsudes ja hingamisteedes•Tingitud IL-5 toimest•Aluseks ravi läbiviimisele anti-IL-5 monoklonaalsete
antikehadega (mepolizumab, reslizumab jt.)

A. Altraja ©2017 Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



Efektoorsete mediaatorite vabanemine astma 
patogeneesis

•Spetsiifilise IgE seondumisel FcRI nuumrakul (FcRII 
eosinofiilidel, makrofaagidel) rakud aktiveeruvad:
Vabanevad efektoorsed e. bronhokonstriktsiooni 
seega sümptomeid põhjustavad mediaatorid
Deponeeritud:•Histamiin, kiniinid, trüptaas, kümaas, hepariin
Uuesti sünteesitud: •Tsüsteinüülleukotrieenid (CysLT): LTC4, LTD4, LTE4•Prostaglandiinid: PGD2, PgF2•PAF, TX•Adenosiin•Kujuneb kiiresti nn. “varane astmaatiline reaktsioon”

A. Altraja ©2017



Varane astmaatiline reaktsioon: efektoorsete 
mediaatorite kiire vabanemine

•Efektoorsete mediaatorite peamised toimed 
bronhides ja bronhioolides (3) olulisuse järjekorras:•Limaskesta turse (vasopermeabiliteedi tõusust)•Näärmete hüpersekretsioon•Lihaskesta kontraktsioon

•Peamised vastutajad hingamisteede obstruktsiooni 
ja seega astmasümptomite tekke eest•Peamisteks bronhokonstriktoorseteks, sümptomeid 
esilekutsuvateks mediaatoriteks on 
tsüsteinüülleukotrieenid (CysLT)•Koekahjustus (proteaasid nuumrakkudest; 
katioonsed proteiinid – ECP, MBP, EPO, EDN –
eosinofiilidest)

A. Altraja ©2017



Tsüsteinüüleukotrieenid (CysLT) kui peamised 
efektoorsed mediaatorid

•Limanäärmete sekretsiooni tõus

•Vasopermeabiliteedi tõus

•Silelihaskontraktsioon bronhides

•100-10 000  histamiinist tugevam
•Aeglasem algus, kestvam toime
•Tugevuselt LTD4>LTC4>>LTE4•Toime kestus - LTC4<LTD4<LTE4

Cys-LT - põhilised efektoorsed mediaatorid astma ja 
enamiku allergiliste hingamisteede haiguste tekkeś
•Vastutavad otseselt sümptomeid esilekutsuvate
muutuste - bronhokonstriktsiooni eest
•Ei ole ainult efektoorsed: toetavad põletikku

Lima 
hüpersekretsioon

Limaskestade turse

Silelihaskontraktsioon

Bronhokonstriktsioon
Remodelleerumine
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Astmaatiline bronhokonstriktsioon

Normaalne AstmaBone’s Atlas of Pulmonary 
Medicine, 2005



Astmaatilise põletiku muutumine püsivaks
•4-6 tundi pärast varast astmaatilist 
reaktsiooni tekib nn. “astmaatiline 
hilisreaktsioon”•Varases reaktsioonis osalevate rakkude 
poolt produtseeritud põletikku toetavate 
tsütokiinide ja kemokiinide produktsioon -
stimuleeriv, kemotaktiline ja kemokineetiline 
toime põletikurakkudele•Efektoorsete mediaatorite kemotaktiline
toime põletikurakkudele•Adhesioonimolekulide (ICAM-1…-3, VCAM-1 
jt.) ekspressioon

A. Altraja ©2017



Allergiline astma kokkuvõttes

•Th2-determineeritud põletik (omandatud 
immuunsüsteemi osavõtt)•Varane algus (<18 a.)•Allergiasümptomid vastusena allergeeni 
ekspositsioonile•Allergilised kaasuvad haigused•Allergiatestid enamasti positiivsed•FeNO tavaliselt tõusnud ja reageerib ravile•Reageerib hästi glükokortikosteroididele

A. Altraja ©2017 Brusselle et al. Nature Med, 2013; Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



2. Eosinofiilne mitteallergiline astma
•Ca kuni 40% täiskasvanuea astmast•Ei ole IgE-vahendatud (atoopiline) ega ole üldse 
allergiline •Perifeerne eosinofiilia (>0,3×109/L) ± röga 
eosinofiilia•Omandatud immuunsus (Th2) osa ei võta

•Haaratud on loomulik immuunsüsteem: •Bronhiepiteel („alarmiinid“: IL-25, IL-33, TSLP)•ILC2 rakud (varem „naturaalhelper’id“): •Produtseerivad Th2-le sarnast tsütokiinide 
repertuaari (IL-13, IL-5, IL-9)  eosinofiilia•Kuid mitte piisavalt IL-4  IgE ei sünteesita

A. Altraja ©2017 Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



Allergilise ja mitteallergilise eosinofiilse astma patogenees 

Allergiline (eosinofiilne) astma
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Eosinofiilne mitteallergiline astma kokkuvõttes
•Loomuliku immuunsüsteemi osavõtt•Hiline algus (>18 a.); (olemas ka päris hilise algusega 
>45…60 a.) alafenotüüp)•Palju sümptomeid, sagedased ägenemised•Puudub kliiniliselt relevantne allergia (allergiatestid 
negatiivsed)•Perifeerne eosinofiilia (>0,3×109/L) ± röga eosinofiilia•Veres ≥0,3×109 /L (≥0,15×109 /L kui suukaudsel steroidravil)•FeNO tavaliselt tõusnud (>50 ppb)•Ninapolüübid, lõhna- ja maitsetaju häired; siia kuulub 
ka nn. aspiriintundlik astma•Tundlik respir. viirusinfektsioonidele•Reageerib suhteliselt hästi inhaleeritavatele ja 
suukaudsetele glükokortikosteroididele•Reageerib ka antileukotrieenidele

A. Altraja ©2017 Brusselle et al. Nature Med, 2013; Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015



Allergiline (Th2) ja eosinofiilne mitteallergiline 
(ILC2) astma kokkuvõttes

•Nn. „High Type2 asthma“ (Th2 ja ILC2)•Kokku kuni 90% (50% + 40%) täiskasvanuea 
astmast•Eosinofiilne, tõusnud FeNO•Biomarkerid: periostiin (≥50 ng/mL) jt.

•Reageerib suhteliselt hästi 
glükokortikosteroididele, antileukotrieenidele•Kui ei allu ravile: fenotüüpidel põhinev ravi, 
bioloogilised ravimid

A. Altraja ©2017



3. Mitteeosinofiilne astma
•Ca 10% täiskasvanuea astmast•Ei ole IgE-vahendatud (atoopiline) ega ole üldse 
allergiline ega ole eosinofiilne•Neutrofiilne (Th17-juhitud astma) või rakuvaene 
astma•Suhteliselt resistentne põletikuvastastele 
ravimitele (glükokortikosteroidid, antileukotrieenid)•Peamiselt hilistekkene, raske astma•Tihti ulatusliku remodelleerumisega •Sageli ülekaalulistel – põhjus ja tagajärg•Ravi ICS suurte annustega ja kestvalt OKS’ga•Bronhodilataatorite (LAMA + LABA suur osakaal)•Makroliidid, PDE4I, CXCR2, P38 MAPK 
antagonistid

A. Altraja ©2017 Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015, GINA, 2015



Astma tsellulaarsed fenotüübid4-5

•Baseeruvalt röga tsütoloogial•Määravad reageerimist ravile ja haiguse 
progresseerumise riski1-3

•Fenotüübid võivad muutuda ajas ja ravi toimel, seetõttu 
vajalik korduv röga tsütoloogiline hindamine6

•Röga eosinofiilia >1.01% klassifitseerib astma 
eosinofiilseks5

•Röga neutrofiilia >61% klassifitseerib astma 
neutrofiilseks5

A. Altraja ©2017

1. Duong M, et al. Chest 2008;133:404–411; 2. Green R, et al. Thorax 2002;57:875–879; 3. Green R, et 
al. Lancet 2002;360:1715–1721; 4. Agache I, et al. Allergy 2012;67:835–846; 5. Simpson J, et al. 

Respirology 2006;11:54–61; 6. Al-Samri M, et al. J Allergy Clin Immunol 2010;125:1161–1163
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Astma fenotüübid kokkuvõttes

A. Altraja ©2017 Lambrecht & Hammad, Nature Immunol 2015, GINA, 2015; Froidure et al. ERJ 2016 
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Mitteallergiline astma• Anti-IL-5• Anti-IgE (off-label)• Anti-TSLP

Allergiline astma 
eoinofiiliaga• Anti-IgE• Anti-IL-5, -IL-4, -IL-

13; anti-TSLP

Allergiline astma• Anti-IgE

Mitte-Type 2-astma 
(mitteallergiline, 
mitteeosinofiilne)• Makroliidid (?)• Kaalu langetamine• Bronhiaalne 

termoplastika• Jt.



•Limanäärmete sekretsiooni tõus

•Vasopermeabiliteedi tõus

•Silelihaskontraktsioon bronhides

•Vastutavad otseselt sümptomeid esilekutsuva
bronhokonstriktsiooni eest

Lima 
hüpersekretsioon

Limaskestade turse

Silelihaskontraktsioon

Remodelleerumine: 
Pöördumatu obstruktsioon

A. Altraja ©2017

Astmaatilise pöörduva obstruktsiooni
tekke põhimehhanismid



Hingamisteede (seaslh. bronhiaalse) 
hüperreaktiivsuse (BHR) mehhanismid

•Hingamisteede silelihase hüpertroofia, 
lihasrakkude hüperplaasia ja suurenenud 
kontraktiilsus•Hingamisteede silelihaskontraktsiooni 
muutumine sõltumatuks neuraalsest toonuse 
regulatsioonist põletiku tulemusena•Hingamisteede seina paksenemine turse 
(reversiibelne) ja remodelleerumise 
(irreversiibelne) tulemusena•Sensoorsete närvilõpmete haaratus

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Põletikku toetavate ja põletikuvastaste jõudude tasakaal

Aeg - aastates
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0%
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Põletik
Kerge intermiteeruv astma 

(ka nn. “pre-astma”)

A. Altraja ©2017

•Loomulikud 
põletikuvastased 
mehhanismid



Astmaatiline hingamisteede põletik – pidevalt põletikku 
toetavate ja põletikuvastaste jõudude resultant

Aeg - aastates
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Põletik Keskmise raskusega 
astma

• Loomulikud 
põletikuvastased 
mehhanismid• Põletikku kontrollivad 
ravimid
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Astmaatiline põletik hingamisteedes – põletikku 
toetavate ja põletikuvastaste jõudude resultant

Aeg - aastates
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Põletik Raske astma
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Astmaatiline põletik kui krooniline seisund

•Nii põletikurakkude kui struktuursete rakkude püsiv 
stimulatsioon (auto- ja parakriinne)•Uute põletikurakkude pidev ilmumine hingamisteede 
kudedesse ja aktivatsioon•Põletikurakkude eluea pikenemine (apoptoosi 
pärssumine)•Neurogeenne põletik

•Kasvufaktorite toimel hingamisteede kudede 
struktuurne ümberehitumine e. remodelleerumine

A. Altraja ©2017



Hingamisteede struktuursed rakud astma korral

•Epiteel – aktiveerub esimesena, sünteesib väga laia 
mediaatorite spektrit; epiteliaal-mesenhümaalne 
transitsioon (EMT)•Hingamisteede silelihasrakud – lai mediaatorite profiil•Endoteel – adhesioonimolekulide ekspressioon, 
põletikurakkude adhesioon•Fibroblastid ja müofibroblastid – kollageeni jt. 
Ekstratsellulaatse maatriksi komponentide süntees 
remodelleerumine•Närvikiud – kolinergilised (lihastoonus, 
näärmesekretsioon), sensoorsed (köha, survetunne 
rindkeres, põletikuliste neuropeptiidide vabastamine)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Põletikurakkude vahelised 
funktsionaalsed seosed astma patogeneesis: 

auto – ja parakriinne stimulatsioon

Tsütokiin A

Tsütokiin B Retseptor B

Retseptor A

Põletikurakk 1 Põletikurakk 2
A. Altraja ©2017



Astmapuhune põletikku toetavate ja põletikuvastaste 
jõudude tasakaaluseisund on labiilne

• Põletikku kontrollivad 
ravimid• Loomulikud 
põletikuvastased 
mehhanismid

• Erinevad spetsiifilised ja 
mittespetsiifilised tegurid

A. Altraja ©2017



Autostimulatsioon põhjustab laviinitaolise 
põletikureaktsiooni• Põletikurakud: auto- ja parakriinne stimulatsioon –

kemotaksis – efektoorsed mediaatorid - kasvufaktorid

A. Altraja ©2017



Astmaatiline põletik, obstruktsioon hingamisteedes ja 
sümptomid

Aeg nädalates

100%

75%

50%
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Põletik – alati olemas, kuigi 
sümptomid esinevad periooditi

Obstruktsioon 
FEV1, PEF ↓

Sümptomid
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Morfoloogilised muutused hingamisteedes 
astma puhul: hingamisteede remodelleerumine•Bronhide epiteeli muutused:•Lagunemine ja irdumine•Rips- ja karikrakkude arvulise suhte langus•Lamerakuline metaplaasia•Epiteelialuse basaalmembraani paksenemine ja 

koostise muutus: “epiteelialune fibroos”•Epiteeli ja kogu limaskesta infiltratsioon 
aktiveeritud põletikuliste rakkudega•Subepiteliaalne fibroos•Silelihase hüpertroofia koos lihasrakkude 

hüperplaasiaga•Veresoonte tiheduse tõus limaskestas•Näärmete hüperplaasia•Hingamisteede limakorgistumine (fataalne)
A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Kudede remodelleerumine

Arengu käigus või põletikulises / kahjustuse 
protsessis tekkivad muutused kudede 
struktuursete komponentide suuruses, 
hulgas, massis

A. Altraja ©2017



“Sihtotstarbega”

Hingamisteede remodelleerumine

“Ebaotstarbekas” v. kahjulik
Arengupuhused muutused,
Vastusreaktsioonid haava 

paranemisele

Põletikuline reaktsioon on 
pidev, 
iseennast alalehoidev 
(“kroonilise haava 
stsenaarium”) –
kasvufaktorite mõjul

•Hingamisteede funktsiooni püsiv 
halvenemine•Astmale omase hingamisteede ahenemise 
taaspöörduvuse kadumine

Astma korral

A. Altraja ©2017



Lamina rara
Lamina densa

Lamina 
fibroreticularis

Limaskesta päriskiht (Lamina 
propria)

Bronhilimaskesta epiteelialuse 
basaalmembraani (BM) struktuur

Epiteel

Basal 
lamina

BM
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Bronhiepiteeli ja epiteelialuse basaalmembraani 
(BM) muutused astma puhul

Epiteel

Lamina rara
Lamina densa

Lamina 
fibroreticularis

•Uued 
koostisosad

Limaskesta päriskiht (Lamina propria)

•Paksenemine
•Uued 
koostisosad 
(tenastsiin, 
kollageenid 
etc.)

A. Altraja ©2017



Bronhiepiteel põletikus ja remodelleerumises 
Geenid ja keskkonnategurid

Krooniline 
põletik

Kahjustatud / 
aktiveeritud epiteel

Kasvufaktorid 
ja

tsütokiinid

Fibroblastide
diferentseerumine 
müofibroblastideks

Remodelleerumine

•BHR•Bronho-
konstriktsioon•Astma 
sümptomid

•ICS•LTRA

•Anti-IgE•SIT•PDE4I•Anti-
histamiinsed a.•LABA + ICS

Folli et al., 2008A. Altraja ©2017



Epiteeli krooniline kahjustus ja subepiteliaalsete 
mesenhümaalsete rakkude aktivatsioon loovad 

“kroonilise haava stsenaariumi”

Holgate, 2008A. Altraja ©2017

Stress
Struktuurne 
kahjustus

Keskkonnategurid ja põletikurakkude produktid

Epiteeli kahjustus

Eosinofiilide intensiivne 
moodustumine
ja aktivatsioonTGF-β

FGF
PDGF

MÜOFIBROBLASTIDE
AKTIVATSIOON



•Krooniline kahjustus või stimuleerimine 
profibrootiliste tsütokiinidega (TGF-β, IL-11, IL-13) 
põhjustab TGF-β sekundaarse vabastamise•Bronhiepiteelrakud sünteesivad:•EGF, HB-EGF•Amfireguliin•FGF-1, FGF-2•PDGF•IGF•Neurotrofiinid (näit. NGF) •VEGF•Tulemus: fibroblastide proliferatsioon ja/või 
diferentseerumine müofibroblastideks - ECM 
süntees

Epiteeli juhitud hingamisteede remodelleerumine

Folli et al., 2008A. Altraja ©2017



•Sarnasus organmorfogeneesi ja haavaparanemise / 
“kroonilise haava” / remodelleerumise vahel 
kroonilise põletiku uus kontseptsioon
•Vastastikku toimivate struktuursete komponentide 
stimulatsioon – EMTU

•Vastastikused interaktsioonid immuun-, põletiku- ja 
struktuursete rakkude vahel
•Struktuuri ja põletiku vastastikune sõltuvus, mis haarab 
epiteeli, fibroblastid, müofibroblastid ja silelihasrakud 
ning nende sünteesitud maatriks seletab: 

•Miks püsib krooniline põletik astma raskemas ja 
kroonilisemas spektriosas
•Miks on vastus põletikuvastasele ravile tihti 
mittetäielik

Epiteliaal-mesenhümaalne troofiline üksus (EMTU)

Holgate, 2008A. Altraja ©2017



Epiteliaal-mesenhümaalne troofiline üksus (EMTU)

Bousquet, 2000

Dendriitrakk

Th-2 rakk

Nuumrakk

IL-9,
IL-3, IL-4

TNF-α
Eosinofiilid

Neutrofiil

EMTU

IL-3, 
IL5,
GM-CSF

Kemoatraktandid (IL-8) 
jt. põletikumediaatorid

Keskkonnategurid
Põletikurakkude produktid 

Lima

Veresooned

Algus

Võimendumine

Paljunemine

Silelihas

(müo)fibroblastid

A. Altraja ©2017

Th2 ja Th1 
tsütokiinid



A. Altraja ©2017

Astma patogeneesi tervikskeem koos hingamisteede remodelleerumisega 

IL-4, IL-13
TGF-β

IL-4, IL-13
TGF-β

Epiteelrakud
TGF-β Basaalmembraani paksenemine

Hingamisteede 
silelihasFibroblast

Krooniline
põletik PüsiobstruktsioonTsütokiinid

Kemokiinid
Kasvufaktorid

Epiteeli -
mesenhümaalne 
troofiline ühik



Astmaatilise hingamisteede põletiku ja remodelleerumise
praktilised tagajärjed

Normaalne hingamistee  Bronhokonstriktsioon

Remodelleerunud 
hingamistee

Raske 
bronhokonstriktsioon

A. Altraja ©2017

Remissioonis      Ägenemisel



“Õõnesorgani remodelleerumise paradigma”

• Paralleel: kopsuveresoonte obstruktiivne 
remodelleerumine pulmonaalse arteriaalse 
hüpertensiooni (PAH) korral (endoteliin-1)• Silelihase hüpertroofia, lihasrakkude hüperplaasia• Ekstratsellulaarse maatriksi valkude ladestumine 
(kollageenid, elastiin, fibronektiinid, tenastsiinid) (Cowan 
et al., 2000)

• Efektoorsed mediaatorid• Regulatoorsed mediaatorid• Kasvufaktorid või kasvufaktori toimega mediaatorid
A. Altraja ©2017

Kõik (faktorid, mehhanismid), mis lühiajalises 
perspektiivis põhjustavad õõnesorgani pöörduvat 
kontraktsiooni (valendiku pöörduvat konstriktsiooni), 
kutsuvad pikaajaliselt mõjudes esile seina 
remodelleerumise ja pöördumatu konstriktsiooni



Võrdluseks: pulmonaalne vasokonstriktsioon ja remodelleerumine
Vasokonstriktsioon• PAH juures suhteliselt varane protsess (Humbert et al., 

2002) • Endoteeli düsfunktsiooniga (Budhiraja et al., 2004)• K+ kanalite ebanormaalse ekspressiooniga või 
funktsiooniga veresoonte silelihasrakkudes (Yuan et 
al., 1998) • Tekib nn. “vaskulaarsete efektorite düsbalanss” 
(Farber & Loscalzo, 2004)

• Kopsuringe arteriaalsete veresoonte remodelleerumine• Krooniliselt puudulik vasodilatatoorsete mediaatorite 
(NO, PgI2, VIP) produktsioon• Vasokonstriktorite (ET-1, TxA2, serotoniin) 
üleproduktsioon

A. Altraja ©2017



Obstruktsiooni dünaamika bronhiaalastma korral 
inimese eluea lõikes

Aeg - aastates

FEV1
%

100%

80%

60%

40%

10                        20                       30                        40                        

Ägenemine

Ägenemine
Ägenemine

Ägenemine

Püsiobstruktsiooni 
komponent

Remodelleerumine

A. Altraja ©2017



Obstruktsiooni dünaamika bronhiaalastma korral inimese 
eluea lõikes – miks on remodelleerumine oluline?

Aeg - aastates

FEV1
%

100%

80%

60%

40%

10                        20                       30                        40                        

Ägenemine

Ägenemine
Ägenemine

Püsiobstruktsiooni 
komponent

Ägenemine

Invaliidsus

A. Altraja ©2017

Remodelleerumine: ennekõike silelihase muutused



Püsiobstruktsiooni komponendi lisandumise 
tähtsus astma korral

Kroonilise astma korral:•Kopsude ventilatsioonifunktsioon (spiromeetriline 
“kopsufunktsioon”, FEV1, PEF jne.) ei tarvitse ka parima 
võimaliku astmakontrolli korral tõusta füsioloogilise (ea, 
soo ja kehapikkuse järgi arvestatud) normini•Lisanduv püsiobstruktsioon on pöördumatu 
kopsufunktsiooni kaotus – efekt organismile sama, mis 
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) korral 
(ventilatsioonipuudulikkus, rasketel juhtudel 
invaliidistav) – ei ole siiski krooniline obstruktiivne 
kopsuhaigus (KOK)
•Ravitulemuste ja astmakontrolli taseme hindamiseks 
kasutatakse kopsufunktsiooni lähtepunktina seetõttu 
nn. “isiklikku parimat” (“personal best”)

A. Altraja ©2017



Astma fenotüübid kliinilises praktikas•Astma väljendusvormide spekter on väga heterogeenne –
erinevad fenotüübid või subfenotüübid (Bel, 2004; Wenzel, 
2012, 2013), mis ühendavad sarnase väljendusspektriga ja 
ravivastusega püsivaid alatüüpe•Kasutusel individualiseeritud ravi planeerimisel, 
kirjeldavad:•Haiguse kliinilisi ja morfoloogilisi karakteristikuid•Reageerimist ravile•Hilistekkene astma (varajase algusega astma 

vastand) (tavaliselt naistel, mitteallergiline)•Allergiline astma (enamasti eosinofiilne põletik)•Mitteallergiline astma [eosinofiilne ja mitteeosinofiilne
(neutrofiilne), pautsitsellulaarne (rakuvaene)]•Astma fikseerunud obstruktsiooniga
(remodelleerumine)•Astma tüsedatel isikutel (väheeosinofiilne)

A. Altraja ©2017 GINA, 2014-2017



Astma epidemioloogia
Levimus•1-18% populatsioonist (kõrgeim Suurbritannias, Uus 
Meremaal, Austraalias, Iirimaal, USA’s; madalaim Balkanil, 
indoneesias, Venemaal)•Maailmas 300 000 000 inimest•Suremus: 0,4-0,6 / 105 elanikku; 250 000 surmajuhtu 
aastas, suremus korreleerub negatiivselt levimusega•Arenenud majandusega riikides (Põhja-Ameerika, Lääne-
Euroopa) astmasümptomite esinemissagedus kergelt 
langemas•Arengumaades ja varasemalt madala 
esinemissagedusega maades kasvutendents•Astmat rohkem arenenud kui arengumaades, rikastes 
riikides rohkem vaesematel kui rikkamatel ja vaestes 
maades rohkem rikastel kui vaestel, linnalastel rohkem kui 
maalastel – viide eluviiside rollile (ekspositsioon 
allergeenidele, ligipääs tervishoiule jne.)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016



Millest sõltuvad astmaga seotud kulud?•Arenenud majandusega riikides kulub arvestuslikult 
1-2% tervishoiuressurssidest astmale•Arengumaades kasvavad kulud seoses astmaga 
lähitulevikus•Kulutused on patsienditi individuaalsed•Kulud sõltuvad astma kontrolli tasemest ja 
ägenemiste arvust• Erakorraline ravi on alati kallim kui planeeritud ravi: 
kuigi astma kontrolliks tehtud regulaarsed kulutused 
patsiendile ja ühiskonnale tunduvad suured, on 
alaravimisel tekkivad kulud veel palju suuremad•Olulised on mittemedikamentoossed kulud•Juhtnööre järgiv ravi on odavam•Astmale tehtud kulutused mõjutavad perede 
majanduslikku seisu

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astmaga seotud riskitegurid
Eristatakse: •Riskitegureid selleks, et astma võiks antud 
indiviidil esineda või välja kujuneda – astma 
tõelised riskitegurid•Riskitegureid olemasoleva astma sümptomite 
raskenemiseks, astmahoo tekkeks või 
sümptomite püsimiseks
Riskitegurid võivad olla:•Seotud peremeesorganismiga – geneetilised, 
tingivad nn. “astmaatilise fenotüübi”•Väliskeskkonnast tingitud – suurendavad 
astma kujunemise riski predisponeeritud isikutel

A. Altraja ©2017 GINA, 2007-2011



Bronhiaalastma peremeesorganismiga 
seotud riskitegurid I

•Geneetiline eelsoodumus: pärilik komponent 
on multifaktoriaalne•Seos IgE sekretsiooni (atoopia), 

immuunvastuse, ja põletikuliste 
tsütokiinide, kemokiinide ja kasvufaktorite 
geneetilise kontrolliga•Seos allergilise riniidi, atoopikdermatiidi ja 
atoopiaga (kromosoom 5q: IgE, BHR)•Astma fenotüübi sagedasem esinemine 
astmahaigete järglastel•Anamnees astma diagnoosi toetava leiuna

A. Altraja ©2017
GINA, 2011



Bronhiaalastma peremeesorganismiga 
seotud riskitegurid II•Liigne kehakaal: BMI >30 kg/m2

•Astma on tüsedatel sagedasem, raskem ja 
raskemini kontrollitav•Tüsedus – ka juhtehingamisteede limaskestad 
kohevamad – põletikuline turse väljendub enam•Hingamismehhaanika: ERV vähenemine, 
hingamisteede silelihase plastilisuse langus•Lihtne surve kopsudele – resp. väikestele 
hingamisteedele (kaudaalselt)•Tüsedatel adipotsüütidest vabanevad 
proinflammatoorsed mediaatorid:•Leptiinid (Beuther et al., 2006)•IL-6•TNF-α•Eotaksiin•Põletikuvastaste adipokiinide vähenenud 

produktsioonA. Altraja ©2017 GINA, 2011



Bronhiaalastma peremeesorganismiga 
seotud riskitegurid III

•Sugu (kopsude suurus ja hingamisteede 
kaliiber?)•Poistel astmat rohkem kui tüdrukutel 

(enne 14. eluaastat kuni 2)•Alates puberteedist esinemissagedus 
võrdsustub ja hiljem on astmat rohkem 
naistel (raskem)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astma väliskeskkonnaga seotud riskitegurid I

•Allergeenid: tuntud astma ägenemise põhjustajad, ent 
roll astma kujunemises on vastuoluline•Siseõhu allergeenid (kodutolmulest, 

lemmikloomade epidermis, prussakad, hallitus- jt. 
seened)•Välisõhu allergeenid (õietolmud, hallitus- jt. 
seened)•Tööstuslikud sensibiliseerijad•Infektsioonid: viirusinfektsioonid varases lapseeas 

kutsuvad esile astma fenotüübi (RSV, paragripp) •“Hügieeni hüpotees” (muutused 
immuunstimulatsioonis lääneliku elu-/toitumislaadi 
puhul) – “normaalse” bakteriaalse kontakti ärajäämine 
lapseeas

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Hügieeni hüpotees ja allergia regulatsiooni teooria

Kumar & Bhatia, 2013



Astma väliskeskkonnaga seotud riskitegurid II

•Kutseastma: >300 tööstusliku sensibiliseerija (10% 
astmast tööealistel inimestel)•Tubakasuits (ekspositsioon ka looteeas): kiirem 
kopsufunktsiooni ealine langus, astma raskenemine, 
ravimresistentsuse teke, kontrollitavuse raskenemine•Välis- ja siseõhu saastatus: mõju astma tekkele 
vastuoluline•Dieet:•Kunsttoit imikueas•Hiljem antioksüdantide vähesus, polüküllastamata 

rasvhapete düsbalanss (ω3-polüküllastamata 
rasvhapete vähesus ja ω6-polüküllastamata 
rasvhapete liig – rämpstoit jms.)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astma ägenemist või sümptomite püsimist 
soodustavad tegurid

•Sise- või välisõhu allergeenid•Sise- või välisõhu saastatus•Hingamisteede infektsioonid•Füüsiline koormus ja hüperventilatsioon•Ärritavad gaasid (SO2)•Tubakasuits (aktiivne ja passiivne suitsetamine)•Muud ärritid õhus (mahapidamisaerosoolid, värvid, 
lahustid jne.)•Toiduained, toidulisandid•Ravimid (NSAID, -blokaatorid, kontrastained, 
nitrofurantoiin, kokaiin, propellendid jne.)•Ekstreemsed emotsioonid (hüpokapnia)•Ilmamuutused (ebaselge, väheoluline)•Kaasuvad haigused (gastroösofageaalne refluks)

A. Altraja ©2017



Astma kulg inimese eluea lõikes
•Astma võib ilmneda igas elueas•Reeglina manifesteerub enne 6. eluaastat•Imiku- või lapseea astma kaob 30-50% juhtudest 
puberteedieas, eriti poistel, hilisemas elus aga ilmub 
taas•Ca 2/3-l lastest püsib astma läbi ülejäänud elu

•Ka kliinilise astma “kadumisel” jääb sageli 
kopsufunktsioon (FEV1, FEV1/FVC) madalamaks, 
bronhiaalne hüperreaktiivsus ja köha võivad püsida•Lapseea astma ei “kasva välja” - kergel astmal 
lapseeas on hea prognoos, keskmise raskusega ja 
raskel aga säilib sama raskusaste

A. Altraja ©2017 GINA, 2002



Bronhiaalastma kliinilised tunnused 
Astma esialgne diagnoos tuleneb klassikaliste 
sümptomite esinemisest koha peal või pigem 
anamneesis („astma anamnees“):
Iseloomulik on episoodidena või perioodidena:•Sümptomite teke varasema heaolu foonil

või (sõltuvalt astma raskusest)•Olemasolevate sümptomite raskenemine 
ja/või uute lisandumine

•Sümptomite teke või olemasolevate raskenemine 
on astma korral kiire (tundides, harva mõne 
päevaga)•Sümptomid mööduvad/leevenduvad oluliselt kas 
spontaanselt või ravimeid kasutades

A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma sümptomid

Astmasümptomid on otseselt tingitud 
hingamisteede obstruktsioonist (õhuvoolu 
takistusest), mille teke ja variaabelne käitumine 
ajas on otseses seoses astmaatilise põletiku 
iseloomuga hingamisteedes

Astmasümptomiteks on:•Hingeldus•Vilistav või kiunuv hingamine•Pinge-, surve- või täistunne rindkeres 
(ingl. k. “chest tightness”)•Köha (kuiv või raskematel vormidel, ka 
pärast ägenemist väga viskoosse limase 
röga eritusega)

A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma variaabelne kulg 
Tuginedes eeltoodule – astma on hingamisteede 
krooniline põletikuline seisund, mida iseloomustab 
hingamisteede obstruktsiooni ja sellest tingitult 
sümptomite esinemise variaabelsus ajas•Ägenemised (sümptomite raskenemine või 
astmahood) on akuutsed•Ägenemised tekivad järsku astmahoona või 
kiiresti aste astmelt•Ägenemised võivad olla eluohtliku raskusega!•Sõltuvalt astma raskusastmest võib esineda 
väheste sümptomitega või täiesti sümptomivabu 
perioode

A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma hüpodiagnostika ja alaravitus

Aladiagnoositud ja alaravitud üle maailma: 

•Sümptomid esinevad üksnes aeg-ajalt (v.a. 
rasked vormid), mistõttu mõned patsiendid
katkestavad ravi heaoluperioodidel•Sümptomid on olemuselt mittespetsiifilised, 
mis viib mõtted alternatiivsetele diagnoosidele•Patsiendid taluvad kergemaid sümptomeid
hästi ega osuta neile tähelepanu (ei pöördu)•Pöörduvad (sageli esimest korda üldse) 
astma ägenemisega•Astma diagnoos ei sünni kergelt ka arstide 
vaateväljas (näit. “vilistav bronhiit”)

A. Altraja ©2017



Kas sümptomid sobivad astmale?
• Suurem tõenäosus, et sümptomid on tingitud astmast :• Korraga esineb >1 sümptom (vilistav hingamine, 

hingeldus, õhupuudus, köha, pingetunne rindkeres)• Sümptomid on raskemad öösel või varahommikul• Sümptomid varieeruvad ajas: koosseisult ja 
intensiivsuselt• Sümptomeid vallandavad viirusinfektsioonid, füüsiline 
koormus, allergeenid, ilmamuutused, emotsioonid, 
ärritid (liiklusvahendite heitgaasid, suitsud, teravad 
lõhnad• Väiksem tõenäosus, et sümptomid on tingitud astmast :• Isoleeritud köha ilma muude sümptomiteta• Krooniline rögaeritus• Hingeldus, mis on seotud pearingluse või perifeerse 
kihelusega• Rindkerevalu• Koormus-indutseeritud düspnoe koos striidoriga

A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Kas kõnealune seisund on ikka astma?

•Vilistav hingamine ekspiiriumis difuusselt (eriti lastel; võib ka 
puududa)•Anamneesis: •Häiriv kuiv köha, eriti öösel•Vilistava hingamise hoog või korduvad episoodid•Episoodiline hingamisraskus•Episoodiline raskustunne rindkeres•Sümptomid tekivad/raskenevad:•Öösiti: ärkamised •Sesoonselt•Pärast kokkupuudet allergeeni vm. ärritajaga [karvased 

loomad, õietolmud, kodutolmulestad, kemikaalide 
aerosoolid, ravimid (NSAID, β-blokaatorid), füüsiline 
koormus, respiratoorsed viirusinfektsioonid, suits, tugevad 
emotsioonid]•Astmaravimid kergendavad sümptomeid•Tavaline külmetushaigus kulgeb raskelt ja kestab üle 10 päeva

A. Altraja ©2017

Astmale sobiva anamneesi ja/või astmasümptomite 
esinemisel tekib esialgne diagnoos

GINA, 2012



Objektiivne leid bronhiaalastma korral 
•Täielikult kontrollitud/ravile allutatud astma korral 
esineb normleid•Kuna sümptomid esinevad periooditi, võib objektiivne leid 
olla teataval ajal normaalne (erandiks raske astma)•Hingeldus (ekspiratoorne düspnoe)•Auskultatsioonil bronhiaalsele obstruktsioonile omased 
ekspiratoorsed viled ja kiuned (“wheeze”)•Mõnikord kiuned puuduvad (raske obstruktsiooni ja 
peente hingamisteede sulguse korral)•Rindkere hüperinflatsioon (hingamisabilihaste 
kasutamine, kühmus õlad, rindkere ettekalle, pikaliasendi 
vältimine)•Köha (enamasti kuiv ärritusköha, raskematel juhtudel ja 
pärast ägenemist limase röga eritus)•Katkendlik kõne, ärevus, hirm•Nina, silmad: allegilise haiguse tunnused (allergiline riniit, 
konjunktiviit)

A. Altraja ©2017



Kliinilised seigad, mis viitavad astmale 
•”Astma anamnees”:•Episoodilised sümptomid (köha, vilistav 

hingamine, hingeldus ja pingetunne rindkeres)•Sümptomite seisukohast variaabelne (sageli 
sesoonne) kulg 

•Abistavad seigad: •Positiivne perekonnaanamnees•Atoopilise kaasuva haiguse olemasolu (ekseem jt.)•Astma teiste riskitegurite olemasolu

Peab järgnema diagnoosi kinnitamine
A. Altraja ©2017



Standardne küsimustik patsiendile
•Kas patsiendil on kunagi olnud korduvaid vilistava 
hingamise episoode või hoogusid?•Kas patsiendil on olnud häirivat köha öisel ajal?•Kas patsiendil on olnud köha või vilistavat hingamist pärast 
füüsilist pingutust?•Kas patsiendil on olnud köha, vilistavat hingamist, 
survetunnet rindkeres pärast kokkupuudet õhus levivate 
allergeenide või saasteainetega?•Kas patsiendil “läheb tavaline külmetushaigus sügavale 
hingamisteedesse” või kas sellest paranemine võtab 
tavapärasest rohkem aega (>10 päeva)?•Kas patsient on kasutanud astmavastaseid ravimeid ja neist 
abi saanud?

Positiivne vastus mistahes küsimusele muudab astma 
diagnoosi väga tõenäoliseks

A. Altraja ©2017 GINA, 2002-2011



Bronhiaalastma diagnoos täiskasvanutel ja 6-11 a. lastel
1. ”Astma anamnees”: episoodilised sümptomid (köha, 
vilistav hingamine, hingeldus ja pingetunne rindkeres)• Tavaliselt peaks esinema rohkem kui üks 

astmasümptom (täiskasvanutel on isoleeritud köha 
harva astma tunnuseks)• Sümptomite olemasolu ja intensiivsuse seisukohast 
variaabelne kulg • Sümptomid on raskemad 
öösiti/varahommikuti/ärkamisel• Sümptomid vallanduvad seoses koormuse, 
emotsioonide, allergeenide, külma õhu jne. toimel• Sümptomid tekivad/muutuvad raskemateks respir. 
viirusinfektsioonide korral

2. Dokumenteeritud taaspöörduv või variaabelne
obstruktsioon

A. Altraja ©2017 GINA



Astma diagnoosimise käik (GINA, 2014)
Respiratoorsed sümptomid: kas on astmale iseloomulikud?

A. Altraja ©2017

Detailne anamnees/uurimine astma 
suhtes: kas toetab astma diagnoosi?

Uurimine muude diagnooside
suhtes: kas muu diagnoos

kinnitub? 

Jah Ei

Spirograafia/(PEF) koos
obstruktsiooni taaspöörduvuse
(reversibelsuse) määramisega:

Tulemused sobivad astmale

Jah

Jah

Astma ravi Muu haiguse ravi

Jah
Ei

Korrata
astma-

uuringuid:
Astma 

kinnitub?

Ei

Muu haiguse
prooviravi või muud

uuringud

Jah

Ei

Kui erakorraline seisund
ja muud diagnoosid

vähetõenäolised: 
empiiriline ravi ICS ja 

SABA’ga, vt. reaktsioon, 
uus testimine 1-3 kuu 

pärast



Bronhiaalastma diagnoosi kinnitamine
Kuigi astma diagnoos baseerub olulisel määral iseloomulikel 
sümptomitel, ei piisa anamneesist/ füüsikalisest kliinilisest leiust 
obstruktsiooni, selle raskuse ja reversiibelsuse kindlakstegemiseks –
peab järgnema:

Obstruktsiooni detekteerimiseks on 2 meetodit (alates 5. eluaastast):•Forsseeritud voolu-mahu spirograafia (“kopsufunktsiooni 
mõõtmine” forsseeritud väljahingamismanöövri ajal): eelistatud
meetod, põhituelmusnäitajaks on FEV1•Ekspiratoorse tippvoolu (“peak expiratory flow”) e. PEF mõõtmine-
registreerimine (abimeetod)

•Hingamisteede obstruktsiooni taaspöörduvuse hindamine samade 
mõõtmismeetoditega: mida suurem pöörduvus, seda kindlam on 
astma diagnoos

•Hingamisteede obstruktsiooni sedastamine 
ja•Obstruktsiooni taaspöörduvuse dokumenteerimine

reversiibelsuse ja/või variaabelsuse näol

A. Altraja ©2017



Obstruktsiooni taaspöörduvus astma korral

A. Altraja ©2017

•Iseloomulik nähtus peamiselt ainult astmale•Näitab obstruktsiooni põhjuste taandumisvõimet ja 
hingamisteede taaslaienemise potentsiaali vastavalt põletiku 
taandumisele•Lühiperspektiivis (minutitega) taandub 

silelihaskontraktsioon •Pikemas perspektiivis (päevade, nädalatega) taandub 
limaskestaturse ja evakueerub sitke sekreet•Kahjuks samadel põhjustel astma korral olemas kiire 

hingamisteede ahenemise potentsiaal (põletiku 
taasaktivatsioonil, β-blokaatorite tarvitamisel jne.)•Reversiibelsus: kiire ja oluline bronhodilatatsioon 
bronhodilataatori mõjul (näit. bronhodilataatortestil) või 
aeglasem oluline obstruktsiooni leevendumine astmat 
kontrollivate ravimite tarvitamisel (päevade, nädalatega)•Variaabelsus: sümptomite ja kopsufunktsiooni 
mõlemasuunalised muutused ajas astma natuurist johtuvalt

GINA, 2011



Obstruktsiooni taaspöörduvuse dokumenteerimine
4 võimalust, mida kasutatakse vastavalt situatsioonile:•Obstruktsiooni oluline vähenemine pärast 
bronhodilataatori manustammist (nn. 
“bronhodilataatortest” – kordusmõõtmine 15 min. pärast 
0,2-0,4 mg salbutamooli inhalatsiooni): näitab 
reversiibelsust•Obstruktsiooni oluline vähenemine astmat kontrollivate 
ravimite toimel (inhaleeritavad või süsteemsed 
glükokortikosteroidid) päevade või nädalate jooksul: 
näitab reversiibelsust•Obstruktsiooni oluline süvenemine provokatsioonitestil
(FEV1 langus kindla % võrra, sõltuvalt testist); (pärast 
provokatsiooni rakendatakse bronodilataatorit)•Obstruktsiooni muutumine spontaanselt aja (päevade, 
nädalate) jooksul - eeldab korduvat/pikaajalist PEF 
monitooringut või FEV1 mõõtmist: näitab variaabelsust
A. Altraja ©2017



Obstruktsiooni taaspöörduvuse 
demonstreerimine I

•FEV1 paranemine >12% ja >200 mL pärast 
bronhodilataatori manustammist (nn. 
“bronhodilataatortesti”) – kordusmõõtmine 15 min. 
pärast 0,2-0,4 mg salbutamooli inhalatsiooni): (ATS 
1991; ERJ 2005;152:1107); oluline paranemine, kui
>15% ja >400 mL 

•Astmat kontrollivate ravimite toimel (inhaleeritavad või 
süsteemsed glükokortikosteroidid) ≥4-nädalase 
infektsioonivaba raviperioodi jooksul: FEV1 paranemine 
>12% ja >200 mL (või PEF paranemine >20%)

A. Altraja ©2017 GINA, 2014-2016



Obstruktsiooni taaspöörduvuse 
demonstreerimine II

•PEF ööpäevane kõikumine >10% (lastel >13%): 
määratakse vähemalt 2-nädalase perioodi jooksul, 
mõõtmised 2 korda päevas; •PEF ööpäevane kõikumine = (päeva õhtune PEF –

hommikune PEF)/selle päeva keskmine; 
väljendatakse ühe nädala keskmisena

•Kopsude ventilatsioonifunktsiooni muutused visiitide
vahel (on vähem usaldusväärne meetod):•FEV1 kõikumine >12% ja >200 mL (väljaspool

respiratoorseid infektsioone)•Lastel kõikumised: >12% FEV1 osas või >15% PEF 
osas (respiratoorsed infektsioonid lubatud)

A. Altraja ©2017 GINA, 2014-2016



Forsseeritud spirograafia astma puhul
Spirograafia eelised:•Täpsus, tulemuste hea korratavus•Hea korrelatsioon hingamisteede põletikuga•On informatiivne astma diagnoosimisel ja 
raskusastme määramisel, astma kulu ja ravi 
efektiivsuse monitooringul
Spirograafia suhtelised puudused:•Vajab patsiendipoolset pingutust ja head 
koostööd•Vajab hoolikat juhendamist ja kogenud personali, 
et tulemused oleksid usaldatavad•Meetodi usaldatavus väheneb, kui FEV1 <1 L•Aparatuuri suhteliselt kõrge hind, mis tingib 
piiratud kättesaadavuse

A. Altraja ©2017



Forsseeritud voolu-mahu spirogramm
obstruktsiooni puhul (mahu-aja graafik)

A. Altraja ©2017
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Bronhodilataatortest forsseeritud spirograafial•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•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 
>12% ja >200 mL (Pellegrino et al., 2005); oluline
paranemine, kui >15% ja >400 mL)

A. Altraja ©2017



Astma diagnoosi kinnitamine spirograafial
Forsseeritud voolu-mahu spirogramm:

Enne bronhodilataatorit
Pärast bronhodilataatorit
•*Reversiibelsuse e. nn. “positiivse 
bronhodilataatortesti” kriteeriumiks FEV1
paranemine >12% ja >200 mL

*400 μg kiiretoimelise β2-agonisti või kuni
160 μg lühitoimeliste antikolinergilise aine

järel

Õhuvool 
(L/s)

Maht (L)

A. Altraja ©2017
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PEF ööpäevase kõikumise (DvarPEF) registreerimine
PEF mõõtmine patsiendi poolt 2 nädala vältel, iga päev Hommikul ja 
Õhtul, enne (sinine) ja pärast (punane) bronhodilataatori manustamist

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0
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PEF, L/min

Terve isik, 
DvarPEF <20%

Astma, DvarPEF >10%;
PEF ööpäevane kõikumine >10% (lastel >13%): määratakse vähemalt 2-
nädalase perioodi jooksul, mõõtmised 2 korda päevas; 
PEF ööpäevane kõikumine = (päeva õhtune PEF – hommikune PEF)/selle
päeva keskmine; väljendatakse ühe nädala keskmisena) 

Astma, bronhodilataatori efekt >20%



PEF-meetrid•PEF-meetrid on lihtsad, kättesaadavad, odavad•Erineva kujuga mudelid, tööpõhimõte sama•Silindris olevat kerget kolbi, mis on ühendatud skaalaga, hoitakse 
pehme vedruga nulljoonel•Istuvas asendis forsseeritud väljahingamisel läbi PEF-meetri liigutab 
kolb näidikut eemale, maksimaalse väljahingatava õhuvoolu tasemele•Registreeritakse kõrgeim väärtus vähemalt kolmest tehniliselt 
õnnestunud mõõtmisest

A. Altraja ©2017

•Mini-Wright Peak Flow Meter täiskasvanutele (Clement Clarke International Ltd. 
Suurbritannia•Mõõtepiirkond 900 L/min



Bronhomotoorse toonuse ööpäevarütm
•Adrenergilise toonuse langus ja kolinergilise 
toonuse tõus öötundidel•glükokortikosteroidide kontsentratsiooni (resp. 
antiinflammatoorse potentsiaali) langus öötundidel

Bone’s Atlas 
of Pulmonary 
Medicine, 2005



PEF mõõtmine astma puhul
PEF-meetria eelised: •Lihtne, kättesaadav, odav•Sobib kasutamiseks esmatasandi praksises•Sobib astmahaigetele oma seisundi pikemaajaliseks 
monitooringuks, ka algava ägenemise detekteerimiseks

PEF-meetria puudused:•Ebatäpsus•Vähene korratavus•Mõõtmistulemuste halb korrelatsioon 
hingamisfunktsiooni teiste parameetrite (FEV1 jt.) ja 
bronhiaalse hüperreaktiivsusega

•PEF-meetria ei asenda forsseeritud voolu-mahu 
spirograafiat

A. Altraja ©2017



Obstruktsiooni taaspöörduvuse 
demonstreerimine III: provokatsioontestid

•Positiivne koormusprovokatsioontest: FEV1 langus
>12% ja >200 mL algseisuga võrreldes (lastel PEF 
langus >15% või FEV1 langus >12% eeldatavast)

•Positiivne provokatsioontest:•≥20% metakoliini või histamiini standardannuste
järel•≥15% provokatsioonil mannitooli, hüpertoonilise
keedusoolalahuse või standardiseeritud eukapnilise
voluntaarse hüperventilatsiooniga

•(Pärast provokatsioonteste järgneb bronhodilataatori
manustamine koos bronhodilataatortesti võimalusega)

A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Provokatsioontestid
Näidustatud patsientidele, kellel on astmale iseloomulik 
anamnees ja/või haigustunnused, kuid kestvalt normaalne 
kopsufunktsioon – ei ole astma diagnostikaks üksinda ei 
piisav ega teiselt poolt hädavajalik•Mõõtmine provokatsioonitestide abil•Füüsilise koormusega (kui anamneesis on viiteid 

koormusindutseeritud astmale)•Eukapnilise voluntaarse hüperventilatsioonitestiga•Nebuliseeritud histamiini või metakoliiniga (otsesed 
bronhokonstriktoorsed agensid)•Teiste farmakonidega (osmootsed, farmakoloogilised): 
mannitool, CysLT, aspiriin, -blokaatorid jne.•Allergeeniga (spetsiifilised, näit. kutseastma, nõuab 
spetsiaalset laborit, kogemust, turvameetmeid)•On tundlikud, kuid mittespetsiifilised testid (negatiivne 

testitulemus välistab astma suure tõenäosusega) (O’Byrne et 
al., 2000; Boulet, 2003)

A. Altraja ©2017



Bronhiaalse reaktiivsuse mõõtmine; bronhiaalse
hüperreaktiivsuse (BHR) defineerimine•Mõõdetakse, milline histamiini või metakoliini kontsentratsioon 

põhjustab provokatsioonil olulise FEV1 languse (20%) (PC20FEV1)•Sarnaselt kasutatakse ka provokatiivse kumulatiivse doosi 
(PD15FEV1 või PD20FEV1) määramist

A. Altraja ©2017 GINA, 2011
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Obstruktsiooni provotseerimine või standardiseeritud
eukapnilise voluntaarse hüperventilatsiooniga (EHV) või

mannitooliga•EHV: •Eelistada astma kahtluse korral väga hea füüsilise 
koormustaluvusega isikutel (võistlusspordis)•Kui mannitool, hüpertooniline soolalahus ja standardne 
koormusprovokatsioon jäävad alalävisteks ega 
provotseeri astmale iseloomulikku obstruktsiooni•Metakoliintest on mittespetsiifiline (võib kutsuda esile 
mõõdetava obstruktsiooni infektsioonide jt. seisundite 
korral) - saadakse astma suhtes valepositiivne vastus•ROK poolt soovituslik (Rundell & Slee, 2008)•Mannitooltest: •Mugav: tavaspirograaf + valmispakendatud kit’id
pulberinhalaatoriga (0, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 160 ja 160 
mg)•Spirograafia Iga doosi järgselt

A. Altraja ©2017 GINA, 2015



Kopsufunktsiooni mõõtmise eesmärgid astma 
korral kokkuvõttes•Õhuvoolutakistuse (obstruktsiooni) olemasolu ja ulatuse 

kindlakstegemiseks•Õhuvoolutakistuse (obstruktsiooni) pöörduvuse 
(reversiibelsuse) ja muutlikkuse (variaabelsuse) 
kindlakstegemiseks•Astma diagnoosi kinnitamiseks•Hiljem objektiivseks jälgimiseks, patsiendi seisundi 

ja astmakontrolli taseme hindamiseks (patsient ise 
kasutab selleks PEF-meetrit

•Obstruktsiooni reversiibelsus ja variaabelsus ajas väljendavad 
astmale iseloomulikku õhuvoolu takistuse pöörduvust, kas 
spontaanselt või ravi toimel•Kopsude ventilatsioonifunktsiooni häired ei korreleeru sageli 
kliiniliste astmasümptomitega•Obstruktsiooni ja astmasümptomite inimlik tunnetus on väga 
subjektiivne ja ebatäpne nii patsientide kui ka personali poolt

A. Altraja ©2017



Astma diagnoosi kinnitamine: lisapõhimõtted
•Obstruktsiooni taaspöörduvuse ja/või 
variaabelsuse hindamine•Mida suurem pöörduvus/variaabelsus, seda 
kindlam on astma diagnoos•Bronhodilataatortest on positiivne suurema 
tõenäosusega, kui eelnev bronhodilateeriv ravi on 
ära jäetud (lühitoimelised bronhodilataatorid ≥4 
tundi, pikatoimelised ≥15 tundi)•Kui FEV1 on madal, tuleb veenduda, et FEV1/FVC 
oleks obstruktsioonile omaselt <0,7 (tavapäraselt 
on see täiskasvanutel >0,75-0,8, lastel >0,9)•Astmahoo, samuti viirusinfektsionide ajal võib
oluline vastus bronhodilataatorile ajutiselt
puududa: põhjuseks turse, lima hüpersekretsioon

A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Muud toetavad meetodid astma diagnoosimisel•Allergilise staatuse testimine•Allergiliste haiguste (riniit jt.) koosesinemine lisab 
toetust astma diagnoosile, kuid ei kinnita astmat•Naha torketestid allergeenide ekstraktidega •Spetsiifilise IgE määramine seerumis•Provokatsioonitestid allergeeniga•Vähene roll astma diagnoosi kinnitamisel, pigem on 

oluline astmat põhjustava või ägestava teguri 
kindlaksmääramisel
•Hingamisteede põletiku mitteinvasiivne hindamine•Eosinofiilide või neutrofiilide hulga suurenemine 

rögas•NO (Kharitonov et al., 1997) ja CO (Horvath & 
Barnes, 1999) mõõtmine väljahingatavas õhus (ei ole 
astmale spetsiifilised näitajad, sõltuvad astma 
fenotüübist, kasutatakse astma kontrolli taseme 
monitooringul reageerivatel isikutel)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Diagnostilised raskused astma korral: lapsed
•<5 a. lastel  diagnoos sümptomite ja arsti kliinilise hinnangu 
alusel•Imikutel ja väikelastel on episoodiline vilistav hingamine sage 
ja ei tähenda alati astma esinemist:•Mida noorem laps, seda enam tuleb perioodilise vilistava 
hingamise põhjusena kõne alla alternatiivne diagnoos•Astma diagnoosi toetab atoopiline taust
Astma on tõenäoline kui:•Vilistava hingamise episoodid on sagedased (>1 korra 
kuus)•Vilistav hingamine või köha tekib füüsilisel koormusel•Öist köha esineb viirusinfektsioonide välisel (aasta)ajal•Vilistaval hingamisel puudub loomulik sesoonne 
varieeruvus•Sümptomid (k.a. vilistav hingamine) püsivad pärast 3-
aastaseks saamist

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Vilistava hingamise diferentsiaaldiagnoos lastel

•Krooniline rinosinusiit•Gastroösofageaalne refluks (GERD)•Korduvad viirusinfektsioonid•Tsüstiline fibroos•Bronhopulmonaalne düsplaasia•Tuberkuloos•Kaasasündinud väärarendid rindkeresiseste 
hingamisteede ahenemisega•Võõrkeha aspiratsioon•Primaarne tsiliaarne düskineesia•Immuunpuudulikkuse sündroomid•Kaasasündinud südamerikked

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Vilistava hingamise diferentsiaaldiagnoos 
vanematel laste ja täiskasvanutel

•Hüperventilatsioonisündroom ja paanikahäire•Ülemiste hingamisteede obstruktsioon ja 
võõrkeha aspiratsioon•Häälepaelte düsfunktsioon•Muud obstruktiivsed kopsuhaigused (krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus)•Difuussed parenhümatoossed kopsuhaigused 
(DPKH)•Sümptomite mitterespiratoorsed põhjused ja 
allikad (vasaku südamepoole puudulikkus, 
pulmonaalhüpertensioon)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Diagnostilised raskused astma korral: eakad
•Vanemas eas probleemiks kaasuvate haiguste poolt 
segatud haiguspilt, halb sümptomite tunnetus ja nende 
pidamine “normaalseteks vananemise tunnusteks”• Diferentsimine hingeldusega kulgevatest haigustest:•Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) 

Difuussed parenhümatoossed kopsuhaigused•Churg-Strauss’i sündroom•Allergiline bronhopulmonaalne aspergilloos•Südame vasaku poole puudulikkus (vilistav 
hingamine, köha, hingeldus)•Ravimite kõrvaltoimed (β-blokaatorid, ka lokaalselt, 
näit. glaukoomi raviks, AKE inhibiitorid)

•>12% FEV1 või >20% PEF paranemine pärast 
bronhodilataatorit või 2-nädalast steroidravi (steroidtesti) 
viitab astmale (alternatiivina või kaasuvana!)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Ülekaalulised isikud ja astma
•Astma esineb normkaalulistega võrreldes rohkem
ülekaalulistel ja see on raskem (vt. patogenees)•Esineb nii hüper- kui hüpodiagnostikat•Ülekaalust tingitud hingeldus jt. ”hingamisraskused” 
võivad meenutada sugereerida astmat – oluline on täpne
astma diagnoos•Ennekõike südame-veresoonkonna haigused 

diferentsiaaldiagnoosina

A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Kuidas diagnoosida astmat juba ravilolevatel isikutel (GINA)
Situatsioon Tegevused
Variabelsed
sümptomid ja 
variaabelne
obstruktsioon

Variaabelsed
sümptomid, kuid 
puudub variaabelne
obstruktsioon

Vähesed sümptomid, 
normaalne 
kopsufunktsioon

Püsivad sümptomid ja 
püsiobstruktsioon

Astma diagnoos on sellega kinnitatud

Korrata reversiibelsuse mõõtmist pärast 
bronhodilataatori ärajätmist;
Kui FEV1>70% eeldatavast, kaaluda provokatsioontesti;
Kui FEV1<70% eeldatavast, suurendada astmat 
kontrollivat ravi 3 kuuks, siis uus hindamine: efekti 
puudumisel ”vana ravi” tagasi, kaaluda muid meetmeid 
või muud diagnoosi

Korrata reversiibelsuse mõõtmist pärast 
bronhodilataatori ärajätmist: kui normleid, kaaluda muid 
diagnoose; sümptomite/obstruktsiooni taastumine 
kinnitab astma; kui normleid madalaima kontrolliva ravi 
astme juures: jätta ravi ära ja jälgida patsienti 12 kuud

Suurendada astmat kontrollivat ravi 3 kuuks, siis uus 
hindamine: efekti puudumisel ”vana ravi” tagasi, 
kaaluda muid meetmeid, astma ja KOK koosesinemise 
sündroomi (ACOS) või muud diagnoosiA. Altraja ©2017



Astma mõned variandid I
Kutseastma (vt. kutseastma loengumaterjalid)•Astma teke töökohal esinevatest teguritest•5-20% täiskasvanueas kujunevast astmast•Inhaleeritud allergeenid või ärritid (>400 ”astmageeni” 
on teada)•Hoolikas kompleksne anamnees: sümptomite ajastus 
ja jaotumine: tööl olles vs. vabal ajal•Hingamisfunktsiooni (FEV1, PEF, hüperreaktiivsus)
mõõtmised tööl ja kodus•Ekspositsiooni vältimine
Sesoonne astma•Sümptomid üldse või raskemad sümptomid <2 kuud 
aastas kindlal aastaajal•Allergilised - välisõhu allergeenid•Võimalik intermiteeruv ravi inhaleeritavate 
glükokortikosteroididega (allergeeni perioodil + 4 
nädalat pärast seda, koos p.r.n. bronhilõõgastiga) 

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Astma mõned variandid: astma köhavariant
•Köha juhtiv või ainus sümptom•Köha rohkem öine•Esineb rohkem lastel
Diagnostika:•Obstruktsiooni variabiliteedi dokumenteerimine•Provokatsioontestid bronhiaalse hüperreaktiivsuse 
(BHR) määramiseks, eosinofiilid rögast•Diferentsiaaldiagnostika:•Eosinofiilne bronhiit: koha, eosinofiilne põletik 

(eosinofiilid rögas), kuid puudub BHR•Muud köhaga seotud diferentsiaaldiagnostilised 
variandid [AKE inhibiitorite tarvitamine, GERD, 
ülemistest hingamisteedest tingitud 
köhasündroom (end. „ninaneeluköha“), krooniline 
sinusiit, häälepaelte düsfunktsioon jne.)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Koormusest indutseeritud 
bronhokonstriktsioon ja koormusastma•Valdaval osal astmahaigetest on füüsiline koormus 

sümptomeid provotseerivaks teguriks, väiksemal osal ainsaks 
teguriks (diagnostikaks koormusprovokatsioon, näit. 8-min. 
jooksuprotokoll, Anderson, 2002)•Tüüpiliselt algavad bronhokonstriktsioonist tulenevad 
astmasümptomid (vilistav hingamine, hingamisraskus, köha 
jt.) 5-10 min. pärast koormust (harva koormuse soorituse ajal)•Jooksmine on tegevuste seas potentseim vallandaja•Sümptomid mööduvad tavaliselt 30-45 minutiga•Sagedasem kuiva külma ilmaga/kliimas•Põhjused ja mehhanismid (2): •Vee aurumine hingamisteedest suurenenud 

ventilatsioonimahtude juures  mediaatorite ja ärritite 
lokaalselt kõrgenenud kontsentratsioon•Hingamisteede limaskesta jahtumine suurenenud 
ventilatsioonimahtude juures  vasokonstriktsioon, millel 
järel reperfusiooniturse•Kiire reageerimine β2-agonistidele või preventsioon β2-

agonistide manustamisega enne koormust
A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Astma diferentsiaaldiagnoos vanuses 6-11 a. (GINA, 2014-2016)
Seisund Sümptomid

• Ülemiste hingamisteede köha
sündroom

• Inhaleeritud võõrkeha

• Bronhiektaasid

• Primaarne tsiliaarne düskineesia

• Kaasasündinud südamerike

• Bronhopulmonaalne düsplaasia

• Tsüstiline fibroos

Aevastamine, (nina)sügelus, 
ninakinnisus, köhatamine

Sümptomite järsk algus, ühepoolsed
kiuned või striidor

Produktiivne köha, korduvad
infektsioonid

Produktiivne köha, korduvad
infektsioonid, sinusiidid

Südamekahinad

Enneaegsus, sümptomid alates
sünnist

Väljendudnud produktiivne köha, 
gastrointestinaalsed sümptomid

A. Altraja ©2017



Astma diferentsiaaldiagnoos vanuses 12-39 a. (GINA, 2014-2016)

Seisund Sümptomid

• Ülemiste hingamisteede köha
sündroom

• Häälepaelte düsfunktsioon

• Hüperventilatsionisündroom

• Bronhiektaasid

• Tsüstiline fibroos

• Kaasasündinud südamerike

• Alfa1-antitrüpsiini defitsiit

• Inhaleeritud võõrkeha

Aevastamine, (nina)sügelus, 
ninakinnisus, köhatamine

Düspnoe, inspiratoorsed kiuned või
striidor

Teadvusehäired, paresteesiad, 
ohkamine

Produktiivne köha, korduvad
infektsioonid

Väljendudnud produktiivne köha, 
gastrointestinaalsed sümptomid

Südamekahinad

Hingeldus, perekondlik vajane
emfüseem

Sümptomite järsk algus, ühepoolsed
kiuned või striidor

A. Altraja ©2017



Astma diferentsiaaldiagnoos vanuses >40 a. (GINA, 2014-2016)

Seisund Sümptomid

• Krooniline obstruktiivne
kopsuhaigus

• Häälepaelte düsfunktsioon

• Hüperventilatsionisündroom

• Bronhiektaasid

• Südamepuudulikkus

• Ravimitest põhjustatud köha

• Interstitsiaalsed kopsuhaigused

• Kopsuarteri embooliad

• Kopsuväliste hingamisteede
obstruktsion

Suitsetamine, ekspositsioon muudele
riskiteguritele, pingutusdüspnoe, köha
(rögaeritus)
Düspnoe, inspiratoorsed kiuned või
striidor
Teadvusehäired, paresteesiad, ohkamine

Produktiivne köha, korduvad
infektsioonid
Pingutusdüspnoe, õine düspnoe

Ravi AKE inhibiitoritega

Pingutusdüspnoe, kuiv köha, 
(trummipulksõrmed)
Järsku tekkinud hingeldus, rindkerevalu, 
(veriköha)
Bronhodilataatoritele allumatu düspnoe

A. Altraja ©2017



Astma muud diferentsiaaldiagnostilised 
variandid I

•Hingamisteede lokaalne obstruktsioon (kasvaja, 
võõrkeha, stenoos, ülemise õõnesveeni kompressioon, 
retrosternaalne struuma) – esineb striidor•Häälepaelte düsfunktsiooni sündroom e. nn. 
“pseudoastma” - striidor, mida bronhiaalastmal ei ole 
(Place et al., 2000)•Südame vasaku vastakese puudulikkus 
(“kardiaalastma”) -– mullilised räginad difuusselt, võib 
esineda bronhokonstriktsioon (“paisbronhiit”) ja kiuned•Hüperventilatsioonisündroom ja paanikahäire•Aneemia

A. Altraja ©2017



Häälepaelte düsfunktsiooni sündroom e. nn. 
“pseudoastma”

•Klassikalise kujuga 
forsseeritud spirogramm 
häälepaelte düsfunktsiooni 
korral, mis tekkinud pärast 
kilpnäärme resektsiooni 
sõlmelise struuma tõttu 
patsiendil, kellel puuduvad 
astma vaevused ja 
anamnees•Mustad punktid 
tähistavad eale, soole ja 
kehapikkusele vastavaid 
õhuvoolu kiiruse 
normväärtusi

A. Altraja ©2017



Astma ja KOK erinevused
Astma KOK

Patsiendi iga nooremad vanemad
Suitsetamine vähe peaaegu alati
Allergia sageli harva
Perifeerne eosinofiilia sageli harva

Eosinofiilid rögas sageli harva
Haiguse algus suhteliselt kiire hiiliv
Hingeldus, õhupuudus varajane probleem suhteliselt hiline kaebus
Sümptomivabu perioode on ei ole
Öised sümptomid sagedased ei ole alguses
Normaalne kopsufunktsioon ajuti mitte kunagi

Difusioonikapatsiteet normis langenud
PEF ööpäevane kõikumine tavaliselt >20% tavaliselt <20%

FEV1 vastus 2-agonistile hea (>15%) vähene (<10%)

FEV1 vastus p.o. steroidile hea (>15%) vähene (<10%)

Hiliskomplikatsioonid Tavaliselt ei ole emfüseemi Emfüseem, 
cor pulmonale

T-lümfotsüüdid CD4+ CD8+
BM paksenemine iseloomulik ei ole
Bronhiepiteel lagunenud terve
Haiguse kulg vahelduv progresseeruv

A. Altraja ©2017



KOK ja astma diferentsimine steroidtestiga

A. Altraja ©2017



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
30-40 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(20)% FEV1  15(20)%

A. Altraja ©2017



Astma ja KOK: üksinda või koos, kerge või raske, selge või ebaselge

A. Altraja ©2017

Astma 
anamnees + - - + - + + + - -

KOK riski-
tegurid - + - + + - - - - -

Positiivne 
bronho-
dilataator-
test (BDT)

+ - + + + - + - + -

Obstrukt-
sioon
pärast 
BDT

- + - + + + + - + +

Astma KOK Värs-
kelt
dia-
gnoo-
situd
astma

Astma 
ja KOK

KOK ja 
(tõe-
näoline 
KOK-
manifes-
teeritud) 
astma

Krooni-
line
astma 
hinga-
misteede
põleti-
kuga
(proovi-
ravi või 
steroid-
test)

Krooni-
line
astma, 
tõenäo-
liselt
remis-
sioonis

Kerge 
astma 
(PEF-
jälgi-
mine või 
provo-
kat-
sioon)

Värskelt 
diagnoosi-
tud
krooniline 
astma
(lisaks 
kaaluda 
muid 
obstrukt-
siooni
põhjusi)

Kaalu-
da
muid 
obst-
rukt-
siooni
põhjusi



Astma muud diferentsiaaldiagnostilised 
variandid II

•Gastroösofageaalne reflukshaigus (e. mao-söögitoru 
tagasivooluhaigus, põhjustab köha, võib vallandada 
bronhokonstriktsiooni)•Viiruslik bronhiit ja bronhioliit•Eosinofiilne pneumoonia ja eosinofiilne bronhiit•Süsteemne vaskuliit (Churg-Strauss’i sündroom)•Kartsinoidisündroom•Allergiline bronhopulmonaalne aspergilloos (ABPA)

A. Altraja ©2017



Obstruktiivsete hingamisteede seisundite 
üldine diferentsiaaldiagnoos

•“Juhtehingamisteede tüüpi” sümptomid:•Köha, viled-kiuned, hingeldus 
(hingamisraskus) ja hingamisteede 
ahenemine (obstruktsiooni leid 
spirograafial, PEF-meetrial)

•Alati vaja mõelda – kas obstruktsioon on 
lokaalne või generaliseerunud (haarab kõiki 
juhtehingamisteid mõlemal poolel•Alati selgitada, kas auskultatoorne leid ei 
ole unilateraalne – lokaalne obstruktsioon!

A. Altraja ©2017



•Tsentraalne obstruktsioon (striidor inspiiriumis > 
ekspiiriumis, PIF langus spiromeetrial jne.)•Valendikus – tuumor, võõrkeha•Seinas – tuumor, stenoos, 

granulatsioonikude, n. laryngis recurrens’i
pareeshäälepaelte düsfunktsioon•Väljaspool – suurenenud lümfisõlm

•Keskmiste või väikeste hingamisteede 
obstruktsioon•Valendikus – lima, mäda, mütseel, 

tuumor•Seinas – lima, näärmete hüpertroofia, 
turse, bronhospasm•Väljaspool – peribronhiaalne põletik, 
emfüseem

Juhtehingamisteede obstruktiivsete 
seisundite üldine diferentsiaaldiagnoos

A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma klassifikatsioon•Peamine – raskuse järgi
•Hingamisteede obstruktsiooni ja seega ka sümptomite 
ajalise käitumise järgi: vahelduv e. Intermiteeruv (näit. 
sesoonne astma) ja püsiv e. persistentne astma
•Etioloogia järgi: väheinformatiivne; allergiline või 
mitteallergiline (“extrinsic” või “intrinsic”), viimane kui 
ei õnnestu sedastada ühtki väliskeskkonnast pärit 
sensibiliseerijat
•“Brittle asthma” - ebapüsiv (“plahvatuslik”) astma: 
raske bronhiaalne hüperreaktiivsus, obstruktsiooni 
suur varieeruvus ajas – järsud, “ettearvamatud” 
ägenemised; kõrge ägenemisvalmidusega astma•Astma teised variandid, fenotüübid (Lege Artis, 
September 2006)

A. Altraja ©2017



Bronhiaalastma klassifikatsioon raskuse järgi

•Tegelikkuses sisaldab astma raskus nii sümptomite 
raskust ja kopsufunktsiooni languse ulatust kui 
reageerimisvõimet ravile
•Astma raskus antud indiviidil ei tarvitse olla ajas 
püisv – see võib muutuda!
•Seotud astma fenotüüpidega 

•Seetõttu klassifitseerub astma raskuse 
alusel selle järgi, millise intensiivsusega ravi 
on vaja rakendada astma kontrollimiseks

A. Altraja ©2017 GINA, 2009-2014



Bronhiaalastma klassifikatsioon raskuse järgi
•Kerge astma: hästi kontrollitud raviastmetega 1-2 
(vastavalt vajadusel lühitoimelise bronhilõõgastiga või
astmat kontrollivate ravimitega madalas annuses)
•Keskmise raskusega astma: hästi kontrollitud
raviastmega 3 (näit. pikatoimeliste β2-agonistide (LABA) 
ja inhaleeritavate glükokortikopsteroidide (ICS) 
kombinatsiooniga väikeses annuses ICS j.)
•Raske astma: vajab kontrollimiseks raviastmeid 4-5 
või jääb mittekontrollituks ka nende raviastmetega

•Vt. Raske astma definitsioon ja käsitlus

A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Halvasti kontrollitud astmaga patsiendi käsitlus

Inhalatsioonitehnika kontroll ja ravisoostumuse
analüüs/mõjutamine

A. Altraja ©2017

Veendumine astma (ainu)diagnoosi õigsuses

Potentsiaalsete riskitegurite likvideerimine; 
kaasuvatee haiguste käsitlus

Kaaluda ravi tõhustamist (aste üles)

Suunamine spetsiaalsesse raske astma 
kompetentsikeskusse

GINA



Astma ravi eesmärgid

•Astma ravi (pikaajalised) eesmärgid: •Kontrolli saavutamine ja säilitamine 
sümptomite üle, patsiendi piiramatu, 
normaalse (ka kehalise) aktiivsuse 
säilitamine•Ägenemiste riski, püsiobstruktsiooni 
tekke riski ja ravi(mite) kõrvaltoimete riski 
minimiseerimine

Astma on krooniline haigus, mida ei ole 
võimalik välja ravida, kuid saab kontrolli all 
hoida

A. Altraja ©2017 GINA, 2014-2016



Astma ravi juhtimine – millest juhinduda?
•Põletikust
•Kuidas mõõta [väljahingatavas õhus NO 
kontsentratsioon (Fe[NO]), eosinofiilid rögas, ka 
eosinofiilid veres, markerid EBC’s, BHR]

•Röga tsütoloogia: tulemuslikum kui ravijuhtnööride
järgne ravi (Petsky et al. 2012)
•Fe[NO]: märgib Th2-juhitud põletiku aktiivsust, 
seega ICS efekti(ivsuse) mõõt; pigem tulmuslik
(Gibson, 2009, GINA, 2016)

•Kopsufunktsioonist (PEF, FEV1)•Sümptomitest (tegelemine tagajärgedega)
•Ägenemistest (tegelemine tagajärgedega, ohtlik)

A. Altraja ©2017

Juhinduda sellest, kuidas astma on kontrollitud: 
täpseim on põletiku biomarkerite järgne juhindumine

GINA, 2006-2016



Astmapatsiendi ravi juhtimise tsükkel 
Tugineb kontrolli ja riskide pideval hindamisel astma üle ja 

sellest järelduste tegemisel ravi muutmise näol

A. Altraja ©2017 GINA, 2006-2016

Astma kontrollituse taseme 
regulaarne hindamine

Ravi alustamine või suurendamine, kuni 
kontroll astma üle on saavutatud

Haiguse monitooring 
eesmärgiga säilitada kontroll 

astma üle, eritingimuste täitudes 
ka ravi vähendamine



Astma kontrolli tasemed

Tunnus
Hästi kontrollitud Osaliselt 

kontrollitud
Kontrollimata

Päevaseid 
sümptomeid >2 korra

nädalas
Ei esine

Esineb
1-2 tunnust

Esineb
3-4 tunnust

Öiseid sümptomeid/
ärkamisi Ei esine

Vajadus 
bronhilõõgasti järgi Ei esine

Mistahes aktiivsuse
piiranguid Ei esine

GINA, 2015-2016

•Viimase 4 nädala vältel:

A. Altraja ©2017

Vajadus lühitoimelise 2-agonisti 
järgi >4 korra ööpäevas näitab 
kontrolli puudumist ja vajadust 
suurendada põletikuvastast ravi



Täielik kontroll astma üle - olemus

•Sageli hästi saavutatav vaid astma 1.-3. raskusastmes•Astmakontrolli test (ACT, Nathan et al., 2004; 
www.asthmacontrol.com): 5…25 punkti, mida rohkem, seda parem
kontroll; <20 punkti näitab mittetäielikku astmakontrolli

•Astmakontrolli küsimustik (ACQ, Juniper et al. 1999; 
https://www.qoltech.co.uk/acq.html;): 0…6 punkti, mida vähem, seda
parem kontroll; >1punkti näitab mittetäielikku astmakontrolli; 
minimaalne kliiniliselt oluline muutus 0,5 punkti•Astma ravi hindamise küsimustik (Asthma Therapy Assessment
Questionnaire, ATAQ, Vollmer et al. 1999) (www.ataqinstrument.com): 4 
küsimust, 0-4 punkti, mida rohkem punkte, seda halvem kontroll•Astmakontrolli skoor (Asthma Control score, Boulet et al. 2002)

GINA, 2011-2016A. Altraja ©2017

Ei esine ühtegi alljärgnevast:• Päevaseid sümptomeid >2 korra nädalas• Öiseid sümptomeid/ärkamisi• Vajadus bronhilõõgasti järgi• Mistahes aktiivsuse piiranguid



Näide: astmakontrolli test (ACT)•Patsient leiab igale küsimusele sobiva vastuse
1. Kui sageli viimase 4 nädala jooksul on astma takistanud Teie 
tegevusi töö juures, koolis või kodus?•Kogu aeg=1; Väga sageli=2; Mõnikord=3; Harva=4; Üldse mitte=5
2. Kui sageli viimase 4 nädala jooksul on Teid vaevanud õhupuudus?• >1 korra päevas=1; Kord päevas=2; 3-6 korda nädalas=3; 1-2 korda 

nädalas=4; Üldse mitte=5
3. Kui sageli viimase 4 nädala jooksul on astma sümptomid (vilistav 
hingamine, köha, õhupuudus, hingamisraskus või valu rinnus) Teid 
öösel või hommikul tavalisest varem üles äratanud? • 4 või enamal ööl nädalas=1; 2-3 ööl nädalas=2; Kord nädalas=3; 1-2 

korda viimase 4 nädala jooksul=4; Üldse mitte=5
4. Kui sageli viimase 4 nädala jooksul olete kasutanud oma „hoopiipu“ 
(näit. salbutamooli)?• 3 või enam korda päevas=1; 1-2 korda päevas=2; 2-3 korda 

nädalas=3; 1 kord nädalas või harvem=4; Üldse mitte=5
5. Kuidas hindaksite ise seda, kuivõrd on Teie astma olnud kontrolli all 
viimase 4 nädala jooksul?• Ei olnud üldse=1; Harva=2; Mõningal määral=3; Hästi=4; 

Täielikult=5
A. Altraja ©2017 Nathan et al. 2004



Mida näitab astmapatsiendi vajadus 
kiiretoimelise β2-agonisti järgi eelneval perioodil

A. Altraja ©2017 GINA

Vajadus lühitoimelise 2-agonisti järgi >4 
korra ööpäevas näitab kontrolli puudumist 
ja vajadust suurendada põletikuvastast ravi



Tulevikuriskide hindamine astmapatsiendil I•Ägenemiste, ebastabiilsuse, kopsufunktsiooni kiire 
languse ja ravimite kõrvaltoimete riskid:•Kõrgenenud ägenemiste risk esineb, kui:•Astma on kliiniliselt halvasti kontrollitud•Sage lühitoimelise β2-agonistide (SABA) kasutamine•Ebaadekvaatne inhaleeritavate 

glükokortikosteroidide kasutamine•Madal FEV1 (<60% eeldatavast)•Psühhosotsiaalsed või majanduslikud probleemid•Kaasuvad haigused: rasvumine, toiduallergia, 
rinosinusiit•Eksponeerumine allergeenidele või sigaretisuitsule•Eosinofiilia rögas või veres•Rasedus•≥1 ägenemine viimase 12 kuu jooksul•Erakorralise abi või kiirabi vajanud situatsioon

A. Altraja ©2017 GINA, 2009-2014



Tulevikuriskide hindamine astmapatsiendil II
•Kõrgenenud risk püsiobstruktsiooni komponendi
tekkeks:•Glükokortikosteroididravi puudumine•Eksponeerumine tubakasuitsule, kutseastma

teguritele või toksilistele ainetele•Madal esialgne FEV1, lima hüpersekretsioon•Vere või röga eosinofiilia

•Kõrgenenud risk ravi kõrvaltoimete tekkeks: •Süsteemset glükokortikosteroidide kasutamine•Suures annuses või tugevatoimeliste
inhaleeritavate glükokortikosteroidide kasutamine, 
halb inhalatsioonitehnika

A. Altraja ©2017 GINA, 2009-2014



Astma ravi komponendid
Probleem on oluliselt laiem kui ravi ravimitega•Partnerluse saavutamine meditsiinitöötaja ja 
patsiendi vahel (patsiendikoolitus)•Hea kommunikatsioon•Patsientide astma-alase ”kirjaoskuse” parandamine•Astmasümptomite või astmahoo vallandajate 
ning riskitegurite kindlakstegemine ja vältimine•Astma tegeliku raskuse pidev hindamine 
tuginedes nii sümptomite esinemisele kui 
kopsufunktsiooni mõõtmisele ja ravimine sellele 
vastavalt•Ravi spetsiifilised aspektid (astma ja 

rasedus, kaasuvad haigused ja seisundid, 
astma erinevad fenotüübid jne.)•Astma ägenemiste ravi

A. Altraja ©2017 GINA, 2012-2014



Millest sõltub astmaravimite valik?
•Astma raskusest ja ravile reageerimisest, et täita 
astma ravi eesmärgid (astma kontroll)•Seega sõltub:•Manustamisviisist, mida võimalik rakendada•Ravimite farmakoloogilistest omadustest•Ravimite kättesaadavusest•Patsiendi vanusest, kaasuvast ravist, raviga 

toimetulekust ja sotsioökonoomilistest 
võimalustest

•Ravi peab olema paindlik, dünaamiline•Ravi varieerub patsienditi ja sama patsiendi piires 
ajalises perspektiivis•Kontrolli mittesaavutamisel tuleb ravi suurendada

A. Altraja ©2017



Astmaravimite manustamise teed
•Inhaleeritavad ravimid•Lokaalne ravi – hingamisteedesse kõrge 

kontsentratsioon väheste süsteemsete efektidega•Rõhu all aerosoolinhalaatorid (pMDI)•Kaasajal hüdrofluoroalkaanide (HFA) baasil 
(glükokortikosteroididel – “peened osakesed”)•Sissehingamisel aktiveeruvad inhalaatorid•(Kuiv)pulberinhalaatorid (DPI)•“Soft mist” inhalaatorid (aeglaselt liikuv pilv)•Nebulisaatorid inhalatsioonilahuste 

inhaleerimiseks•Oluline treening, koordinatsioon, patsientide 
koostöö•Erinev ravimiosakeste suurus, liikumiskiirus, 
depositsioon hingamisteedesse jne.

•Suukaudsed ravimid•Ravimite parenteraalne manustamine
A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016



Astmaravimite põhimõtteline jaotus: astmat 
kontrollivad ravimid e. controller’id (ingl. 

“controller medication”)•On astma põhiravimid•Olemas põletikuvastane toime, kuid ei anna kiiret efekti  ei 
sobi üksinda astmahoo kiireks kupeerimiseks •On patogeneetilised ravimid, kuna moduleerivad astmaatilist 
põletikku (põletikuvastane toime)•Kasutatakse kestvalt nii baasravis kui astmahoo ravis
Esindajad:•Inhaleeritavad ja süsteemsed glükokortikosteroidid 

(efektiivseim raviainete rühm astma korral)•Leukotrieenide modifitseerijad (antileukotrieenid) 
[retseptorantagonistid ja 5-lipoksügenaasi (5-LO) inhibiitorid]•Inhaleeritavad pikatoimelised β2-agonistid (LABA) 
kombinatsioonis inhaleeritavate glükokortikosterididega (ICS) 
(nn. fikseeritud kombinatsioonravimid)•Prolongeeritud toimeaine vabastamisega 
teofülliinipreparaadid•Kromoonid•Anti-IgE, anti-IL-5 jt. (monoklonaalsed antikehad) A. Altraja ©2017



Astmaravimite põhimõtteline jaotus: 
sümptomeid leevendavad vahendid e. 
“reliever’id” (ingl. “symptom reliever”)

Olemuselt kiiretoimelised (reeglina lühitoimelised, erandiks 
formoterool) bronhodilataatorid e. üksnes bronhe laiendavad 
vahendid:•Oluline on kiire toime saabumine•Kasutatakse ainult “VAJADUSEL”, s.t. •Astmasümptomite tekkides•Astmahoo ravis laialdaselt kasutusel•Efektiivseimad on kiiretoimelised 2-agonistid (SABA)•Puudub märkimisväärne põletikuvastane efekt  ei sobi 
astma baasravimiks
Esindajad:•Inhaleeritavad kiiretoimelised β2-agonistid (SABA)•Inhaleeritavad lühitoimelised antikolinerigilised ained 

(SAMA)•Süsteemsed kiiretoimelised β2-agonistid (ei kasutata)•Lühitoimelised teofülliinipreparaadid
A. Altraja ©2017



Astma korral põletikku kontrollivad ravimid (näiteid) I

A. Altraja ©2017

Kaubanimed Kommentaar

Inhaleeritavad glükokortikosteridid (ICS): astma põhiravimid – kõige efektiivsemad

Beklometasoon-dipropionaat (BDP)
Tavaline ja peeneosaline

Becotide®, Becloforte® (100) 250-1000 μg×2

Budesoniid Pulmocort® jt. (100) 200-1600 μg×1…2

Flutikasoonpropionaat Flixotide® (50) 100-500 μg×2

Flutikasoonfuroaat Arnuity® 100-200 μg×1

Mometasoonfuroaat Asmanex® 110-440 μg×1

Tsiklesoniid Alvesco® 80-320 μg×1

Süsteemsed glükokortikosteroidid: lühiaegselt, peamiselt ägenemise raviks, ebasoodne terapeutiline indeks

Prednisoloon Erinevad 10...30-60 mg×1

Metüülprednisoloon Erinevad 8…24-48 mg×1

Kromoonid: nõrk põletikuvastane toime – tähtsus täiskasvanute ravis väga piiratud

Dinaatriumkromoglükaa Intal®, Lomudal® 20 mg×4 (Cl--kanalite blokaator)

Nedokromiilnaatrium Tilade® 2 mg×4 (Cl--kanalite blokaator)

Pikatoimelised teofülliinipreparaadid: inhal. glükokortikosteroididele lisatavad ravimid

Teofülliin Retafyllin®, Theo-Dur®,
Theotard®, jt.

200-450 mg×2, vastavalt
terapeutilisele kontsentratsioonile
seerumis



Astma korral põletikku kontrollivad ravimid (näiteid) II

A. Altraja ©2017

Kaubanimed Kommentaar

Pikatoimelised β2-agonistid (LABA), ka suukaudsed (bambuterool; salbutamooli, terbutaliini SR-preparaadid): 
inhaleeritavatele glükokortikosteroididele lisatavatest ravimitest kõige efektiivsemad – ei kasutata üksinda!

Formoterool Oxis® jpt. 4-12 μg×1…2 (kiire toime saabumine –
2 min.)

Salmeterool Serevent® jt. 50 μg×2, toime aeglane saabumine

Vilanterool ? 22 μg×1

Olodaterool Striverdi® 5 μg×1, toime 5 minutiga

Indakaterool Onbrez® 75-300 μg×1, toime 5 minutiga

Leukotrieenide modifitseerijad (antileukotrieenid): inhaleeritavatele glükokortikosteroididele lisatavad

Zafirlukast Accolate® 20-40 mg×2

Montelukast Singulair® jpt. 10 mg×1 õhtuti

Zileuton Zyflo® jt. Leukotrieenide biosünteesi inhibiitor

(Ultra)pikatoimelised antikolinergilised ained (LAMA): ei kasutata astma korral üksinda, vaid ainult koos
LAMA/ICS kombinatsiooniga; erinäidustustustel (raske astma, sagedased ägenemised, ACOS)

Tiotroopiumbromiid Spiriva® 5 μg×1 (ainsana astma korral 
näidustatud ja ainult Respimat®
inhalaatorist)

Glükopürrooniumbromiid Seebri® 50 μg×1

Umeklidiiniumbromiid Incruse® 55 μg×1

Aklidiiniumbromiid Bretaris®, Eklira® jt. 322 μg×2



Astma korral põletikku kontrollivad ravimid (näiteid) III

A. Altraja ©2017

Kaubanimed Kommentaar

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

Symbicort®, Bufomix® jt. Budesoniid 80-320 mg) + formoterool (4,5-9 mg + ×1...2; formoterooli kiire 
toime algus võimaldab kasutada formoterooli sisaldavaid ICS/LABA 
kombinatsioone nii kontrolliva kui sümptomeid leevendava ravimina

Foster® Beklometasoondipropionaat (peenteraline) 100-200 μg + formoterool 6 μg (×2)

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

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

Relvar®, Breo® Flutikasoonfuroaat 92-184 μg + vilanterool 22 μg×1

Dulera® Mometasoonfuroaat 100-200 + formoterool 5 μg 

(Ultra)pikatoimelistete β2-agonistide (LABA) ja antikolinergiliste ainete (LAMA) fikseeritud 
kombinatsioonid: ei kasutata astma korral kunagi üksinda, vaid ainullt koos ICS-ga; erinäidustustustel (raske
astma, sagedased ägenemised, ACOS; praegu ei ole astmanäidustust)

Ultibro® Indakaterool 85 μg + glükopürroonium 54 μg ×1

Anoro® Vilanterool 22 μg + umeklidiiniumbromiid 65 μg ×1

Spiolto® Olodaterool 5 μg + tiotroopiumbromiid 5 μg ×1

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

Bevespi Aerosphere® Formoterool 14,4 μg + glükopürrolaat 9,6 μg ×2 (ravim KOK näidustustel) ×2

Kolmikkombinatsioonid: ICS + LABA + LAMA (flutikasoonfuroaat + vilanterool + umeklidiiniumbromiid, 
Trelegy® ×1; beklometasoondipropionaat + formoterool + glükopürrooniumbromiid, Trimbow® ×1



Ekvipotentsed inhaleeritavate glükokortikosteroidide annused täiskasvanutel ja 
lastel ≥12 a. (g)

A. Altraja ©2017 GINA, 2016

Ravim Madal päevadoos Keskmine 
päevadoos

Suur päevadoos

Beklometasoon-
dipropionaat (BDP, 
tavaline)

200 - 500 >500 - 1000 >1000

BDP (peened 
osakesed)

100 - 200 >200 - 400 >400

Budesoniid (BUD) 200 – 400
(>160-320)*

>400 – 800
(>320-640)*

>800
(>640)*

Flutikasoon-
propionaat (FP)

100 - 250 >250 - 500 >500

Flutikasoonfuroaat
(FF)

100 (92)** Puudub 200 (184)**

Mometasoon-
furoaat

110 - 220 >220 - 440 >440

Tsiklesoniid 80 - 160 >160 - 320 >320

Triamtsinoloon-
atsetoniid

400 - 1000 1000 - 2000 >2000

*Symbicort Turbuhaler’i koosseisus
**Relvar Ellipta koosseisus



Kaubanimed Kommentaar
Kiiretoimelised 2-agonistid: peamine on kiire toime saabumine, mõnedel (formoterool) on ka 
pikk toime

Salbutamool (albuterool) Ventoline Toime 3-5 minutiga, 
maksimum 15 minutiga, 
kestab 2 tundi
Efektiivseim 
bronhodilataatori rühm 
astmahoo kupeerimisel

Fenoterool Berotec

Terbutaliin Bricanyl

Salbutamooli kombinatsioon 
budesoniidiga

Sabacomb ICS lisamine parandab 
astmakontrolli

Inhaleeritavad antikolinergilised ained: kasutatakse raskete ägenemiste ravis

Ipratroopiumbromiid Atrovent Toime maksimum 45 
minutiga

Oksitroopiumbromiid Ventox

Metüülksantiinide lühitoimelised preparaadid: kasutatakse ägenemiste ravis täiskasvanutel

Aminofülliin, teofülliin
(lühitoimelised preparaadid)

Aminophyllinum,
Euphyllin

Ainult astmahoo kupeerimisel 
kasutatav, vähene
põletikuvastane toime, väike 
terapeutiline laius (5-20 mg/L)

Astmasümptomeid leevendavad ravimid (näiteid)

A. Altraja ©2017



Astmat kontrollivad ravimid: inhaleeritavad 
glükokortikosteroidid (ICS)•Tugevaimad põletikku kontrollivad astmaravimid 

kaasajal•Vähendavad põletikku, sümptomeid, ägenemiste 
sagedust ja raskust, suremust•Parandavad elukvaliteeti, kopsufunktsiooni•Vajalik vältida ravi katke(sta)mist•Enamikule patsientidest annab efekti 400 μg 
budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent; annus-vastus-
kõver lameneb kiiresti kõrgemate annuste juures•Ravi ebapiisavuse korral annab teise kontrolliva ravimi 
lisamine parema tulemuse võrreldes ICS annuse 
tõstmisega monoteraapiana•Eksponeerumine tubakasuitsule vähendab ICS toimet•Efektiivsus võib indiviiditi varieeruda vastavalt 
sümptomitel või põletiku tüübil põhinevale fenotüübile

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Inhaleeritavate glükokortikosteroidide kõrvaltoimed
Lokaalselt: •Suu-neelu kandidoos (kohalik 

immuunosupressioon)•Düsfoonia (häälepaelte steroidmüopaatiast)•Vältimiseks: •Vahemahuti rakendamine aerosoolinhalaatori 
kasutamisel•Suu loputamine ja kuristamine kõikide inhalaatoritüüpide 
kasutamisel

Süsteemne toime - ICS imenduvad teatud ulatuses 
hingamisteede limaskestadelt•Ebaoluline kui 400 μg (budesoniidi j.) ööpäevas •Ei suurenda hingamisteede infektsioonide tõenäosust•Sõltub annusest, toimeainest, esimese passaaži 
metabolismist (maksas), poolväärtusajast jne.•Spontaansed või kergesti tekkivad 

nahaverevalumid•Neerupealise koore supressioon•Osteoporoos•Steroidkatarakt ja glaukoomA. Altraja ©2017 GINA, 2011



Glükokortikosteroidid ja osteoporoos: risk ja avastamine
•Suurenenud risk: ICS suures annuses või süsteemsed 
glükokortikosteroidid mistahes annuses
Avastamine: •Rindkere röntgenogrammid lülisamba kompressioonkahjustuse 
(sh. murdude) leidmiseks•Luu mineraalse tiheduse mõõtmine:•Kõigil, kes tarvitavad süsteemseid glükokortikosteroide >6 

kuud 7,5 mg päevas•Postmenopausis naistel, kes tarvitavad süsteemseid 
glükokortikosteroide >3 kuud 5 mg päevas või ICS >2 mg 
beklometasooniekvivalenti päevas•Mistahes astmapatsientidel, kellel on osteoporoosiga 
seostatav luumurd anamneesis•Postmenopausis naistel, kes tarvitavad ICS annuses >2 mg 
beklometasoondipropionaati päevas või ekvivalenti•Mistahes astmapatsientidel, kellel on sagedased 
süsteemse glükokortikosteroidi kuurid•Osteoporoos kui: T-skoor alla -2,5; Z-skoor alla -1

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Glükokortikosteroidid ja osteoporoos: ravi ja jälgimine
Ravi•Suitsetamisest loobumine, regulaarne füüsiline koormus, 
kaltsiumi tarbimine dieedis, süsteemsete glükokortikosteroidide 
piiramine•Osteoporoosiga naistel kuni 10 aastat postmenopausis: 
bifosfonaadid, hormoonasendusravi•Meestel, premenopausis naistel ja >10 aastat postmenopausis 
naistel: bifosfonaadid

Jälgimine: •Luu mineraalse tiheduse mõõtmine:•2 aasta pärast neil, kel varem osteoporoos puudus, kuid 
kes jätkavad süsteemsete glükokortikosteroidide kasutamist

•1 aasta pärast neil, kel varem osteoporoos olemas ja kes 
alustasid sellevastast ravi

A. Altraja ©2017 GINA, 2009-2011



Glükokortikosteroidid ja kasv lastel
•Mittekontrollitud või raske astma vähendavad kasvu ja 
täiskasvanuea lõplikku kehapikkust•100-200 μg ICS päevas (beklometasooni ekvivalent) ei 
mõjuta kasvu ega pikkust•ICS suures annuses aeglustavad kasvu farmakonist 
sõltumata•Kasvu aeglustumine laiemalt on sõltuv doosist, ainest ja 
kasutatavast inhalaatorist•Kasvu aeglustumine sõltub lapse vanusest: kõige 
tundlikum iga on 4-10 aastat, teismeeas on mõju väiksem•Esimesel raviaastal tekitatud mõju on ajutine•ICS tarvitavad astmahaigetest lapsed saavutavad 
täiskasvanuea vanemate pikkuste põhjal ennustatava 
lõpp-pikkuse, kuid see toimub tervete eakaaslastega 
võrreldes hiljem
A. Altraja ©2017 GINA, 2009-2011



Astmat kontrollivad ravimid: antileukotrieenid
•CysLT1 retseptorantagonistid ja 5-lipoksügenaasi 
inhibiitorid•Vähendavad põletikku ja astma ägenemisi, samuti 
sümptomeid, k.a. köha•Nõrk bronhodilateeriv efekt, parandavad kopsufunktsiooni•Kasutusel monoterapeutilise alternatiivina kerge 
persistentse astma ja aspiriintundliku astma korral: 
vähemefektiivne ICS-st, ei sobi asendamaks ICS patsientidel, 
kes on kontrollitud ICS-ga väikeses annuses•Kasutusel ICS-le juurdelisatava ravimina keskmise 
raskusega ja raske astma korral (võimaldab langetada ICS 
annust; selles rollis jääb reeglina alla inhaleeritavatele β2-
agonistidele)•Parandab kontrolli lisaefektina ICS-le raske astma korral
•Kõrvaltoimeid praktiliselt ei ole, v.a. vähene maksatoksilisus 
vanematel ravimitel A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Inhaleeritavad pikatoimelised β2-agonistid 
(LABA) astma korral•Ei kasutata astma korral monoteraapiana, kuna ei kontrolli 

astmaatilist põletikku oluliselt; bronhodilatatoorse toime 
tõttu võivad hoopis astmat ohtlikult maskeerida•Kasutatakse kombinatsioonravis: on ICS-le lisatavate 
ravimite alternatiivide seas kõige efektiivsemad•Lülitatakse raviskeemi, kui ICS väikeses või keskmises 
annuses ei võimalda kontrolli astma üle•Selline kasutusala on viinud fikseeritud 
kombinatsioonravimite loomiseni (kombinatsioonis
ICS/LABA) ei ole LABA kõrvaltoimete tõttu ohtlikud)•ICS/LABA kombinatsioonravimeid kasutatakse ka 
koormusest indutseeritud bronhokonstriktsiooni 
kupeerimiseks ja preventsiooniks füüsilise koormuse eel 
(eelis lühitoimeliste β2-agonistide ees)•Formoterooli sisaldavatel ravimvormidel on eelis tänu 
kiirele toimele

A. Altraja ©2017 GINA



Inhaleeritavad pikatoimelised β2-agonistid: 
kõrvaltoimed

•Ei kasutata astma korral ilma inhaleeritavate
glükokortikosteroidideta

Süsteemsed kõrvaltoimed (inhaleeritavatel vähem kui 
suukaudsetel):•Kardiovaskulaarne stimulatsioon•Skeletilihaste treemor•Hüpokaleemia

•Kasutamine võib kaasa tuua suhtelise refraktaarsuse 
β2-agonistidele (retseptorite proteiini hulga vähenemine, 
retseptorite internalisatsioon jne.)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



ICS/LABA kombinatsioonravi astma korral

Kombinatsioonravi idee põhjendus:•Mõlemad komponendid on näidustatud paljude 
astmavormide ravis (praegu keskmise raskusega ja 
raske persistentne astma)•Kasutamine sama sagedusega•Aditiivne ja sünergistlik farmakodünaamiline efekt

Inhaleeritavad
glükokortikosteroidid
(ICS)

Inhaleeritavad 
pikatoimelised 2-
agonistid (LABA)

Kombinatsioonravimid•Formoterool + budesoniid või belkometasoon•Salmeterool + flutikasoonpropionaat•Vilanterool + flutikasoonfuroaat jt.

+

A. Altraja ©2017



Kombinatsioonravi astma korral•Glükokortikosteroidid suurendavad 2-adrenoretseptori 
ekspressiooni hingamisteede limaskestas (Baraniuk et 
al., 1997)• 2-agonistid suurendavad steroidiretseptori (GCR)
translokatsiooni rakutuuma (Usmani et al., 2002)•Sünergismil lisaks mitmeid muid mehhanisme •Sünergism avaldub samasse rakku samaaegselt 
toimides – vajalik nn. kointsidentaalne kodepositsioon•Efekt suurem, kui osakomponente eraldi inhalaatoritest 
tarvitades

A. Altraja ©2017



Muutuva aktiivsusega põletik  muutuv ravi

Aeg nädalates

100%

80%

60%

40%

10                        20                       30                        40                        

Põletik • Muutuva intensiivsusega 
sümptomid

• Muutuva intensiivsusega 
ravi
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Millal suurendada põletikuvastast ravi

Aeg nädalates

100%
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10                        20                       30                        40                        

Põletik
Obstruktsioon 

FEV1, PEF ↓

Sümptomid
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Astma ravi evolutsiooniline areng
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Gibson et al., ERJ 2005
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Astma “ravi ühe inhalaatoriga”
Kombinatsioonravi formoterooli sisaldava
LABA/ICS kombinatsioonravimiga•Püsiannustamise komponent ja•Kiiretoimeline sümptomileevendus – kasutab 
formoterooli omadust: kiire ja kestev toime•Vajadus sümptomeid leevendada – tunnistus 
mittetäielikust kontrollist – baasravi puudulikkusest•Kombinatsioonravimit tarvitades patsient mitte ainult 
ei saa sümptomileevendust - viimasega koos saab ka 
glükokortikosteroidi, mis parandab kontrolli astma üle•Astma paremini ravitud – “isereguleeriv puhver” -
ravivajadus väheneb 

A. Altraja ©2017



Astmat kontrollivad ravimid: 
teofülliin toimeainet prolongeeritult 

vabastavate ravimvormidena

•On väheefektiivne pikatoimeline bronhodilataator•Väiksemates annustes ka väheste põletikuvastaste 
omadustega (Barnes, 2003)•Kasutusel täiskasvanutel ja lastel >5 a.; sobivus 
pikaajaliseks kontrollivaks ravimiks siiski ebaselge•Kasutusel ICS-le juurdelisatava ravimina, kui ICS 
monoteraapiana ei taga astma kontrolli (selles rollis 
jääb alla inhaleeritavatele β2-agonistidele)•Monoteraapiana täiskasvanutel väheefektiivne (Dahl 
et al., 2002)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Teofülliini kõrvaltoimed
•Kõrvaltoimed on olulised annustes 10 mg/kg 
päevas, vähenevad pikemaajalisel kasutamisel•Kitsas terapeutiline laius: vajalik 
seerumikontsentratsiooni monitooring (55-110 
μmol/L e. 5-10 mg/L)•Arvukad koostoimed teiste ravimite ja 
seisunditega (tuberkuloosiravimid, palavik, 
rasedus jne.) 
Kõrvaltoimed:•Iiveldus, oksendamine•Muud seedetkti vaevused (kõhulahtisus, 
kõhuvalud jne.)•Südame rütmihäired (arütmiad, südameseiskus) 
– adenosiiniretseptorite antagonismist

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astmat kontrollivad bioloogilised ravimid: 
monoklonaalsed antikehad

•Humaniseeritud („-zu-“) või humaansed („-u-“)•Fenotüübipõhine näidustus lisaravimina raske astma korral 
(GINA 5. aste), kui puudub astmakontroll inhaleeritavate LABA + 
glükokortikosteroidide kombinatsiooniga keskmises-suures 
annuses, millele on lisatud kolmas kontrolliv ravim•Kõrge hind, eri riikidel erinevad kriteeriumid•Anti-IgE, omalizumab (Xolair®) 150-300 mg 1…2kuus•Nn. „antieosinofiilsed“: •Anti-IL-5: mepolizumab (Nucala®), reslizumab (Cinqaero®)•Anti-IL-5R (e. anti-CD125): benralizumab•Anti-TSLP (tezepelumab, laiem toimespekter)•Anti-IL-4Rα (dupilumab (Dupixent®), blokeerib nii IL-4 kui IL-13)•Anti-IL4 (pascolizumab), anti-IL-13 (lebrikizumab, tralokinumab, 
anrukinzumab)•Anti-IL-9 (enokizumab)•Hea talutavus, v.a. reaktsioonid süstekohal, anafülaksia

A. Altraja ©2017



Astmat kontrollivad bioloogilised ravimid: anti-
IgE monoklonaalsed antikehad•Omalizumab (Xolair™) 150-300 mg 1…2kuus•Fenotüübipõhine näidustus raske astma korral kui:•Haigus ei ole kontrollitud inhaleeritavate 

glükokortikosteroidide jt. astmaravimitega, k.a. kui lisaks 
esineb allergiline riniit•Olemas positiivne naha allergeentesti tulemus püsi-
aeroallergeeni suhtes•Olemas kopsufunktsiooni langus (FEV1 <80% eeldatavast)•On rakendatud muud meetmed (suitsetamisest 
loobumine, allergeenide vältimine, hea ravijärgimus jt.)•Parandab astmakontrolli, vähendab vajadust ICS ja 

süsteemsete glükokortikosteroidide järgi; vähendab oluliselt 
vajadust kiiretoimeliste bronhodilataatorite järgi, vähendab 
ägenemiste sagedust, parandab elukvaliteeti•Vähendab epiteliogeensete viiruste põhjustatud astma 
ägenemisi•Hea talutavus, v.a. reaktsioonid süstekohal, anafülaksia

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016
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Astmat kontrollivad ravimid: kromoonid
•Dinaatriumkromoglükaat ja nedokromiilnaatrium•Kaasajal väheolulised•Eestis ei kasutata astma raviks•Piiratud kasutus nii täiskasvanutel kui lastel –
väheefektiivsed (leidnud harva kasutust kerge astma, 
koormusastma korral)•Nõrk põletikuvastane toime

•Kõrvaltoimed: ebaolulised - halb maitse, köha, 
kurguvalu

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Pikatoimelised suukaudsed β2-agonistid

•Salbutamooli ja terbutaliini pikatoimelised 
preparaadid, bambuterool (terbutaliini
prekursor)•Kasutusel harva ja kindlasti koos ICS-ga, 
kui vajatakse ulatuslikumat 
bronhodilatatsiooni•Kõrvaltoimed olulisemad kui 
inhaleeritavatel β2-agonistidel:•Kardiovaskulaarne stimulatsioon 

(tahhükardia), skeletilihastreemor, ärevus, 
hirmutunne

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astmat kontrollivad ravimid: süsteemsed 
glükokortikosteroidid

•Kuni 2-nädalased kuurid raske alakontrollitud 
astma korral•Terapeutiline indeks alati ebasoodsam kui ICS-l•Pikemaaegsel kasutamisel (mis on 
ebasoovitav):•Suukaudsed ravimvormid on eelistatud 
parenteraalsete (i.v. ja i.m.) ees (väiksem 
mineralokortikoidne aktiivsus, väiksem efekt 
vöötlihastele, lühem poolväärtusaeg)•Võivad maskeerida kaasuvaid haigusi (Churg-
Strauss’i sündroom)
A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Süsteemsete glükokortikosteroidide 
kõrvaltoimed

Rohked ja olulised:•Osteoporoos•Arteriaalne hüpertensioon•Diabeet•Hüpotalaamilis-pituitaarse telje supressioon•Rasvumine•Katarakt•Glaukoom•Naha ja veresoonte seina atroofia 
(verevalumid)•Skeletilihaste nõrkus ja atroofia
A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Muud põletikku moduleerivad vahendid 
astma korral

•Antiallergilised ravimid (tranilast jt.): piiratud 
efektiga•“Steroidi säästva efekti” saamiseks, astma 
erivormide kontrolliks valitud patsientidel•Metotreksaat (seedetrakti vaevused, 

maksakahjustus, ravimindutseeritud 
pneumoniit, vereloomekahjustus, teratogeensed 
efektid)•Tsüklosporiin A•Kuld•Makroliidid (troleandromütsiin) (seedetrakti 
vaevused)

A. Altraja ©2017 GINA



Allergeenspetsiifiline immunoteraapia (AIT) 
astma korral

•Piiratud kasutus täiskasvanutel•Eeldus – ühe konkreetse, kliiniliselt 
relevantse allergeeni leidmine maksimaalse 
muu ravi ebapiisavuse tingimustes•Seejärel tolerantsi indutseerimine 
manustamisega kasvavates annustes•Raviga seotud riskid peavad olema 
maandatud•Efektiivsem allergilise rinosinusiidiga kuni 7-
aastastel lastel astma preventsiooniks 

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Sümptomeid leevendavad vahendid astma 
korral: kiiretoimelised β2-agonistid•Valikravimiteks peamiselt inhaleerituna saavutamaks 

bronhodilatatsiooni astmahoo korral ja koormus-
indutseeritud bronhokonstriktsiooni preventsiooniks•Salbutamool, terbutaliin, fenoterool, levalbuterool, 

pirbuterool, reproterool•Kiire- kuid pikatoimeline formoterool: vaid neil, 
kellel paralleelselt kontrolliv ravi ICS-ga•Mittereageerimine astmahoo korral näitab süsteemse 

glükokortikosteroidi vajadust•Kliinilises kasutuses ainult vajadusel ja vähima 
vajaliku annustamissageduse ja vähimate annustega
•Kiiretoimeliste β2-agonistide kasutamine “vajadusel” 
on indikaatoriks astmasümptomitele, astma 
kontrollitasemele, algavale astma ägenemisele ja 
vajadusele suurendada astma püsiravi 

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Inhalaatoritest astma ravis

•Inhalaatori valik on otsustava tähendusega, 
isegi saam farmakoni piires:•Seotud ravimi kopsu-biosaadavusega•Seotud kõrvaltoimetega•Tuleneb oskusest, kooperatsioonist•Tihe seos patsiendikoolitusega•Inhalaatori vahetamine ilma koolituseta on 
lubamatu

A. Altraja ©2017



Ravimi hulga hindamine väljamõõdetud 
doseeringuga aerosoolinhalaatoris

•Asetada balloon vette

A. Altraja ©2017



Süsteemsed glükokortikosteroidid

•Olulisel kohal astma ägenemiste ravis•Väldivad astma ägenemise progresseerumist, 
vähendavad hospitaliseerimisi•40-50 mg prednisolooni 1 5...10 päeva, sõltuvalt 
ägenemise raskusest ja reageerimisest ravile•PEF lähenemisel “isiklikule parimale” lõpetatakse 
eeldusel, et ravi ICS-ga jätkub•Vähendavad kiirabivisiitide vajadust, hospitaliseerimisi 
astmahoo tõttu ja astmahoo varajast retsidiveerumist•Suukaudsed ravimvormid on eelistatumad•Efekt tuntav 4-6 tunni pärast, niisama efektiivsed kui i.v. 
hüdrokortisoon•Lühikeste harvade kuuridena - kõrvaltoimed vähesed

A. Altraja ©2017 GINA



Sümptomeid leevendavad vahendid astma 
korral: lühitoimelised antikolinergilised ained

•Inhaleeritavad ipratroopiumbromiid ja 
oksitroopiumbromiid•Vähemefektiivsed astma korral kui inhaleeritavad β2-
agonistid: parandavad kopsufunktsiooni, vähendavad 
ägenemiste sagedust, hospitaliseerimisi•Kasutusel raskematel juhtudel astmahoogude ravis 

•Mõnedel juhtudel on efektiivsed köha vastu ning 
leiavad sellel näidustusel kasutust

•Kõrvaltoimed: suukuivus, ebameeldiv maitse

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Sümptomeid leevendavad vahendid astma 
korral: lühitoimelised metüülksantiinid

•Leevendavad sümptomeid•Astma ägenemiste ravis praktiliselt puudub
lisaväärtus (lisaefekt) inhaleeritavate β2-agonistide 
juures, kuigi parandavad hingamiskeskuse tööd

•Kõrvaltoimed: samad, mis pikatoimelistel•Ei tohi manustada patsientidel, kes on juba 
võtnud/võtavad regulaarselt suukaudseid 
prolongeeritud toimeaine vabastamisega 
teofülliinipreparaate (välja arvatud 
seerumikontsentratsiooni hoolikal monitoorimisel)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016



Sümptomeid leevendavad vahendid astma 
korral: suukaudsed lühitoimelised β2-agonistid
•Praktiliselt ei kasutata•Inhaleeritavate ravimitega võrreldes on kõrvaltoimed 
palju tugevamad ja ohtlikumad

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016



Täiendavad vahendid ja 
alternatiivmeditsiinilised meetmed astma korral
•Akupunktuur, homeopaatia, ionisaatorid, kiropraktika 
jne.: puudub igasugune tõendatud efekt•Toidulisandid: puudub tõendatud efekt

•Hingamis- ja lõõgastustehnikad: võivad vähendada 
sümptomeid, kiiretoimelise bronhilõõgasti kasutust ja 
parandada elukvaliteeti

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Partnerlus patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel 
astma korral

Hea kommunikatsioon, patsiendi astma-alase
”kirjaoskuse” parandamine
Peaeesmärk: kontrollitud enesejälgimise ja 
eneseravimise (“guided self management”) saavutamine•Astmakoolituse eesmärk: patsiendi 

enesemonitooring: patsient peab oskama oma 
astmakontrolli taset interpreteerida põhisümptomeid 
ja kopsufunktsiooni (PEF)•Patsiendi oskuste regulaarne kontroll med. töötaja 
poolt (astmakontroll, ravi ja patsiendi oskused)•Patsiendipoolse isikliku seisundi hindamise ja ravi 
juhtimise kirjalik plaan•Kooskõla kirjalike (publitseeritud) ravijuhtnööridega

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Astmakoolitus
Eesmärk: anda patsiendile, perekonnale jt. vajalik info 
kontrollitud enesejälgimise ja eneseravimise 
teostamiseks vastavalt koostatud kirjalikule kavale
Sisu:•Astma diagnostika põhimõtted•Vahetegemine astmat kontrollivate ja pelgalt 
sümptomeid leevendavate ravimite vahel•Ravimite kõrvaltoimed•Inhalaatorite kasutamise õpetus•Nõuanded astma ägenemise vältimiseks (riskifaktorid)•Tunnused, mis viitavad astma ägenemisele (kontrolli 
vähenemisele astma üle) ja mida neil puhkudel ette võtta•Astmakontrolli hindamise koolitus•Nõuanded, millal ja millise taseme meditsiinilise abi 
poole peab inimene pöörduma

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astmakontrolli kirjalik plaan patsiendile (näidis)
Teie regulaarne ravi:•Igapäevaselt võtke...•Enne füüsilist koormust võtke...
Millat suurendada ravi säilitamaks astma kontrolli:•Viimase nädala jooksul on Teil olnud:•Päevaseid sümptomeid >2 korra jah/ei•Tegevus või füüsiline aktiivsus on olnud häiritud jah/ei•Öised tõusmised astma tõttu jah/ei•Kiiretoimelise bronhilõõgasti kasutamine >2 korra jah/ei•Hommikuse PEF väärtus on olnud vähem kui ... L/min jah/ei•Vähemalt 3 “jah”-vastuse korral ei ole Teie astma kontrollitud ja Te peate ravi suurendama
Kuidas ravi suurendada:•Astuge järgmine samm ravi tõhustamiseks ja jälgige astmakontrolli paranemist igapäevaselt•....................................(tehtavad muudatused)•Järgige seda raviskeemi ... Päeva vältel
Millal helistada arstile/kliinikusse:•Helistage arstile/kliinikusse numbril .............., kui Teie seisund ei ole paranenud ,,, päeva jooksul•....................................(võimalikud lisainstruktsioonid)
Kiirabi/EMO astma ägenemise/kontrolli kadumise korral:•Kui Teil on raske õhupuudus ja Te saate rääkida vaid lühilausetega•Kui Teil on raske astmahoog ja Te olete hirmul•Kui Te vajate kiiretoimelist bronhilõõgastit sagedamini kui 4 tunni tagant ja Teie seisund ei parane:
1. Võtke 2-4 annust .......................(bronhilõõgasti nimi)
2. Võtke ... mg ................................(suukaudse glükokortikosteroidi nimi)
3. Otsige abi: minge ..........................; ..................(aadress); .......................(telefon)
4. Jätkake oma bronhilõõgasti.......................(bronhilõõgasti nimi)
kasutamist, kuni abi kättesaamiseni

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Mida peab astmapatsient vältima

•Suitsetamist (aktiivset) •Passiivset suitsetamist (suitsu)•Ravimeid, toite ja toidulisandeid:• -blokaatoreid (tablette, enamikku 
silmatilkadest)•Aspiriini ja NSAID (kui puudub varasem 
kogemus nende ohutusest antud indiviidil)•Sulfiteid (konservandina)•Saasteid ja tööalaseid ärriteid (vähendada või vältida 

ekspositsiooni, kui sellised on teada)•Halvasti kontrollitud ja raske astma korral: rasket 
füüsilist koormust madala temperatuuri ja madala 
õhuniiskuse juures

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Tavalisemad allergeenid, mida peab 
astmapatsient vältima

Siseõhu allergeenid:•Kodutolmulestad: puhastamine, saneerimine•Karvased (kodu)loomad: õhufiltrid, loobumine•Prussakad ja tarakanid: kodu sage ja hoolikas 
puhastamine•Seened [hallitused: vähendada (õhu)niiskust kodus, 
remont]

Välisõhu allergeenid:•Õietolmud ja hallitused: jäämine siseruumidesse 
vastaval (aasta)ajal

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Millest ei pea astmapatsient kunagi loobuma, 
isegi siis, kui selleks peab korrigeerima ravi

•Normaalsest sotsiaalsest elust•Füüsilisest koormusest ja kehalisest 
aktiivsusest (kui ei nõua muul viisil 
ekstreemset keskkonda)•Spordist•Plaanidest elus ja karjäärist (kui ei nõua 
ekstreemset keskkonda)

GINA, 2004A. Altraja ©2017



Muud meetmed astma (ägenemise) 
preventsiooniks

•Gripivaktsiin: keskmise raskusega ja raske astma 
korral kord aastas•Kaalu langetamine ülekaalulistel (paraneb 
kopsufunktsioon, vähenevad sümptomid ja 
morbiidsus ning paraneb elukvaliteet)
Vältida: •Emotsionaalset stressi (naer, nutt, viha, hirm) –
põhjustab bronhokonstriktsioon üle hüperpnoe ja 
hüpokapnia; sama mehhanism ja efekt paanikahäirel•Riniite, sinusiite, ülemiste hingamisteede polüpoosi•Kui välja arvata sinusiit, ei ägesta hingamisteede 
bakteriaalse infektsioonid (näiteks pneumoonia) 
reeglina oluliselt astmat

GINA, 2004A. Altraja ©2017



Koormusest indutseeritud 
bronhokonstriktsiooni ja koormusastma ravi
•Astmat kontrolliv farmakoteraapia vähendab
koormusindutseeritud fenomene astma korral•Omane on kiire reageerimine β2-agonistidele 
või preventsioon β2-agonistide 
manustamisega enne koormust•Samuti aitab õige soojendus enne treeningut•Samas tekivad β2-agonistide kasutamisel
tahhüfülaksiailmingud•Kasu on ka antileukotrieenidest ja 
kromoonidest (koormuse eelne kasutamine)

A. Altraja ©2017 Parsons et al. AJRCCM 2013; GINA, 2014



Astmapatsiendi ravi juhtimise põhimõte kaasajal

Eesmärk: saavutada ja säilitada kontroll astma üle •Ravi peab algama kohe diagnoosimise järel•Algul, sõltuvalt sellest, kui raske on tema haigus 
diagnoosimisel ja sellele vahetult eelnenud 
perioodil, alustatakse sobiva tugevusega (sobiva 
“raskusastme”) ravi, millega haaratakse kontroll 
astma üle•Edasi võib patsient liikuda, sõltuvalt sellest, kui 
täielikult on tema haigus kontrollitud, raviastmeid 
mööda alla, vahel ka üles •*Astma formaalset klassifitseerimist raskuse järgi ei peeta
otstarbekaks

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Astmapatsiendi ravi juhtimise tsükkel 
Tugineb kontrolli ja riskide pideval hindamisel astma üle ja 

sellest järelduste tegemisel ravi muutmise näol

A. Altraja ©2017 GINA, 2006-2016

Astma kontrollituse taseme 
hindamine

Ravi alustamine või suurendamine, kuni 
kontroll astma üle on saavutatud

Haiguse monitooring 
eesmärgiga säilitada kontroll 

astma üle, eritingimuste täitudes 
ka ravi vähendamine



Astma ravi alustamine•Kontrolliva ravi kohene alustamine (v.a. aste 1)•Regulaarse ICS ravi näidustused (mistahes):•Astmasümptomid >2 korra kuus•Ärkamised astma tõttu >1 kord kuus•Mistahes astmasümptomid + mistahes ägenemise 
riskitegur•Kaaluda ravi alustamist kõrgema raviastmega:•Kui esinevad olulised igapäevased sümptomid•Ärkamised astma tõttu >1 kord nädalas, eriti, kui 
koos ägenemiste riskiteguritega•Kui astma esmane väljendus on (käesolev) 

ägenemine:•Lühiajaline kuur suukaudse glükokortikosteroidiga + 
kontrolliva ravi alustamine (näit. ICS suures annuses 
või ICS/LABA kombinatsioon keskmises ICS annuses); 
seejärel ravi vähendamine

A. Altraja ©2017 GINA, 2015



Astma ravi alustamine kontrolliva ravimiga
Enne alustamist:•Võimalusel veenduda, kuidas kinnitus astma diagnoos•Fikseerida sümptomite, kopsufunktsiooni ja 
riskitegurite seis•Võtta arvesse ravivalikuid määravad tegurid antud 
patsiendil•Veenduda, et patsient suudab inhalaatoreid õigesti 
käsitseda•Planeerida jätku-kontrollkülastus
Pärast alustamist:•Hinnata kliinilist ravivastust 2-3 kuu pärast või vastavalt 
sümptomite/ägenemiste hulgale/sagedusele•Korrigeerida ravi (ka mittemedikamentoosset)•Kaaluda ravi vähendamist (“aste alla”), kui astma on 
olnud kontrollituna vähemalt 3 kuud

A. Altraja ©2017 GINA, 2015



5-astmelise astma ravi juurde:
•Kontrollitud enesejälgimise ja eneseravimise plaan
(enesemonitooring, kirjalik tegevusplaan, regulaarne
kontroll ja hindamine)•Mõjutatavate riskitegurite ravi ja elimineerimine
(rasvumine, suitsetamine, ärevus jt.)•Nõustamine mittefarmakoloogilise ravi osas (füüsiline
aktiivsus, kaalulangetamine, allergeenide mõju
vähendamine, kus võimalik)•Aste üles, kui astmakontroll langeb (sümptomid, 
ägenemised, riskid), kuid enne kontrollida
inhalatsionitehnikat•Aste alla, kui sümptomid on kontrolli all vähemalt 3 
kuu vältel ning puuduvad ägenmiste riskitegurid; 
inhaleeritavate glükokortikosteroidide (ICS) täielik
lõpetamimne ei ole soovitatav•Kontrolliva ravi efekti on näha päevadega, kuid lõplik
tulemus saabub 3-4 kuuga, rasketel, ravimata juhtudel
ka hiljem A. Altraja ©2017 GINA, 2014



Vajadusel
lühitoimeline β2-
agonist (SABA)

1. aste 2. aste

3. aste

A. Altraja ©2017

4. aste

5. aste

GINA, 2015-2017

Vajadusel SABA või
ICS/formoterooli kombinatsioon

(väikeses annuses)

Kontrolliva
ravi esmavalik:

Kontrolliva
ravi alternatiiv:

Sümptomeid
leevendav ravi:

-

Kaaluda ICS
väikeses
annuses

ICS 
väikeses
annuses

Anti-
leukotrieen, 

teofülliin

LABA/ICS 
väikeses
annuses

ICS 
keskmises/

suures
annuses; ICS 

väikeses
annuses + 
(anti-LT või
teofülliin)

LABA/ICS 
keskmises
või suures
annuses

ICS suures
annuses + 
(anti-LT või
teofülliin või 
LAMA (kui 

ägenemised))

4. astmele
lisada LAMA 
(kui ägene-

mised), anti-
IgE, anti-IL-5; 

fenotüübi-
järgne ravi

4. astmele
lisada

suukaudne
glükokortiko-

steroid
väikeses
annuses

Liikumine vastavalt tulemustele
Astmakoolitus, riskitegurite elimineerimine, inhalatsioonitehnika, ravisoostumus

Astma 5-astmeline ravi



1. aste

A. Altraja ©2017 GINA, 2017

Vajadusel lühitoimeline β2-agonist (SABA)

Liikumine vastavalt tulemustele
Astmakoolitus, riskitegurite elimineerimine, inhalatsioonitehnika, ravisoostumus

Astma 5-astmelise ravi lihtsustatud skeem: 
esmavaliku ravi

2. aste
+ Inhaleeritav glükokortikosteroid (ICS)

+ Pikatoimeline β2-agonist (LABA)
3. aste

+ Tiotroopiumbromiid (pikatoimeline
antikolinergiline aine (LAMA)

4. aste

5. aste
+ Fenotüübil baseeruv ravi



Astma raskusastmed kontrolli saavutamiseks
vajamineva raviastme järgi

•Kerge astma: on kontrollitav 1-2 astme raviga (SABA 
vajadusel või väikeses annuses inhaleeritav
glükokortikosteroid (ICS) monoteraapiana või
antileukotrieen monoteraapiana•Keskmise raskusega astma: on kontrollitav 3. astme
raviga (näit. ICS (väikeses annuses) ja LABA 
kombinatsioon)•Raske astma: kontrolliks on vaja 4.-5. astme ravi või
astma jääb sellegi raviga mittekontrollituks•Tegelik raske astma definitsioon ja käsitlus vt. 

„raske astma“

A. Altraja ©2017 GINA, 2015-2016



Astmakontrolli saavutamine
•Aste 1: neile, kellel üksikud, lühiajalised (kestusega 
kuni paar tundi) päevased sümptomid ≤2 korda nädalas 
ja öised sümptomid veelgi harvem, vahepeal on 
patsiendid asümptomaatilised normaalse 
kopsufunktsiooniga•Sagedasemate sümptomitega: ravi astmes 2 või enam•Koormusastma korral: kui astma on muidu hästi 
kontrollitud ja ainult koormusel tekib kogemuslikult 
sümptomeid: kiiretoimeline β2-agonist enne 
planeeritavat koormust, abi on ka antileukotrieenidest ja 
kromoonidest•Muudel juhtudel näitab koormus-indutseeritud 
sümptomaatika puudulikku astmakontrolli•Sportlastel astmaravimid: www.wada-ama.org

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Astmakontrolli saavutamine ja säilitamine
•Esmane raviefekt tuntav enamikul juhtudest paari 
päevaga•Astma täiskontroll saavutatakse õige esialgse raviga 
tavaliselt 1 kuu jooksul – kontrolli monitooring jätkub!•Esimesed paranemise tunnused 2-3 päevaga, ent lõplik efekt 

võiv saabuda alles 3-4 kuuga•Veelgi pikemalt võtab aega kontrolli saavutamine krooniliselt 
alakontrollitud astma korral

•Kontroll tuleb säilitada minimaalse vajaliku raviga•Kontrolli säilitamine vajab reeglina mõnevõrra vähem 
ravi(meid) kui kontrolli saavutamine

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2015



Ravi vähendamine kontrollitud astma korral I
•Arvestada tagajärgedega (kontrolli vähenemine, 
kadumine), peab kaasnema sümptomite ja 
kopsufunktsiooni täpne monitooring•Hea astmakontrolli korral on ICS vährendamine hästi
tõendatud•5. astmes: lõpetada süsteemne glükokortikosteroid•4. astmes: kombinatsioonis pikatoimelise β2-agonistiga (LABA) 
vm. lisaravimit inhal. glükokortikosteroidi (ICS) suures annuses 
saavatel vähendada annust 50%, keskmises annuses saajatel 
minna väikesele annusele; (lisaravimi kohene eemaldamine võib 
vähendada astmakontrolli); •3. astmes: kombinatsioonravimi viimine 1 korrale päevas; 
(lisaravimi kohene eemaldamine võib vähendada astmakontrolli); 
ICS/formoterooli kombinatsiooni saajatel vähendada 
kohustuslikke annuseid; ICS monoteraapiana saajatel vähendada 
ICS annust 50%

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2016



Ravi vähendamine kontrollitud astma korral II
•2. astmes: ICS monoteraapiana: minna üle 1 korrale
päevas (mometasoon, budesoniid, tsiklesoniid)•Baasravi (ICS või antileukotrieeni) võib ära jätta, kui 
patsient on olnud kontrollituna minimaalsel baasravil (aste 
2) 6-12 kuud ja patsiendil ei ole riskitegureid•ICS täielik lõpetamine täiskasvanutel ei ole soovitatav
(Rank et al. JACI 2013)

A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Ravi vähendamine kontrollitud astma korral
•Arvestada tagajärgedega (kontrolli vähenemine, 
kadumine)•Inhal. glükokortikosteroidi (ICS) keskmises või suures 
annuses saavatel vähendada annust 50% 3 kuu kohta•ICS väikeses annuses ainsa kontrolliva ravimina saajatel 
vähendada ICS-i viies selle manustamise 1 korrale päevas•Sama teha ICS ja pikatoimelise 2-agonisti vm. lisaravimi 
kombinatsiooni korral kuni ICS väikese annuseni; seejärel 
eemaldada lisaravim (lisaravimi kohene eemaldamine võib 
vähendada astmakontrolli); alternatiiv: 
kombinatsioonravimi viimine 1 korrale päevas; •Baasravi võib ära jätta, kui patsient on olnud 
kontrollituna minimaalsel baasravil (aste 2) 1 aasta•Peab kaasnema sümptomite ja kopsufunktsiooni täpne 
monitooring
A. Altraja ©2017 GINA, 2011-2014



Ravi suurendamine kontrolli kaotuse korral
•Kiiretoimelised (lühitoimelised või pikatoimelised 2-
agonistid – kiire sümptomite leevendus•Kui 2-agonisti kasutamine kestab >1...2 päeva, tähendab 
see vajadust suurendada kontrollivat ravi•ICS annuse suurendamine 2 korda (kuni 4 korda) 1-2 
nädalaks: alternatiiv ravikuurile suukaudse 
glükokortikosteroidiga•Kiire- kuid pikatoimelise 2-agonisti ja ICS 
kombinatsioonravimid ühes inhalaatoris: lisaannused 
“bronhilõõgastit” tagavad lisaannused astmat kontrollivat 
ravimit – varane selline reageerimine vähendab oluliselt 
astma ägenemisi•Pärast ägenemist taastub endine ravi (kui ei esine 
varasemat astmelist astmakontrolli kadumist, mis viitab 
olulisele alaravitusele)
A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Ravi juurde astma korral
•Lisaks baasravile  kiiretoimeline bronhilõõgasti 
(kiiretoimeline, kas lühi või pikatoimeline) iga 
astme ravi juurde
•Iga astme juurde:•Astmakoolitus, riskitegurite elimineerimine•Kui raviefekt ebapiisav, kontrollida esmalt 

inhalatsioonitehnikat, ravisoostumust

•Glükokortikosteroidiga kombineeritava ravimi rollis (astmed 
3 ja edasi) on pikatoimelised 2-agonistid efektiivsemad kui 
pikatoimelised teofülliinipreparaadid ja antileukotrieenid•Kui kerget intermiteeruvat astmat põdejal esineb raskeid 
ägenemisi, tuleb neid ravida nagu neil oleks keskmise 
raskusega persistentne astma 

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Astmakontrolli monitooring: küsimused 
patsiendile

•Kas on olnud öiseid ärkamisi astma tõttu?•Kas kiiretoimelist bronhilõõgastit on kulunud 
tavapärasest rohkem?•Kas on olnud vajadust erakorralise abi järgi?•Kas PEF on olnud madalam isiklikust parimast?•Kas on olnud piiranguid füüsilises aktiivsuses?•Kontrollida inhalatsioonitehnikat•Kui sageli patsient ravimi regulaarannuseid 
tegelikult võtab? (ravijärgimus)•Kas on probleeme ravijärgimusega?•Ega ei ole viimase kuu jooksul katkestanud 
regulaarravimi võtmist, kuna “tervis on läinud 
paremaks”?

A. Altraja ©2017 GINA, 2011



Raske astma ERS/ATS definitsioon (≥6 a.)
•Astma, mis on vajanud viimase 12 kuu jooksul GINA 4.-5. 
astme ravi või ≥50% ajast süsteemseid steroide vältimaks 
kontrolli kaotamist või mis polegi selle raviga kontrollitud

•Kontrollimata astma, mis on defineeritud millegagi järgnevast: •1) Halb sümptomikontroll: ACQ consistently >1,5; ACT <20 
(või „ei ole hästi kontrollitud“ NAEPP/GINA juhiste j.)•2) Sagedased rasked ägenemised: ≥2 kuuri süsteemse 
steroidiga (>3 päeva) viimase aasta jooksul•3) Tõsised ägenemised: ≥1 ägenemise, intensiivravi või 
mehhaanilise ventilatsiooni episood viimase aasta jooksul•4) Obstruktsioon: ilma bronhodilataatorita FEV1 <80% 
eeldatavast (alla normi alampiiri oleva FEV1/FVC juures)•Kontrollitud astma, mis raskeneb suukaudse steroidi või 
suures annuses inhaleeritava steroidi vähendamise või lisatud 
bioloogilise ravimi ärajätmise katsel

A. Altraja ©2017 Chung et al. Eur Respir J 2014; 43: 343-73; GINA 2016



Raske astma (2 varianti)•”Raskesti ravitav astma”: kaasuvad tegurid (halb
soostumus, kaasuvad haigused, mitte-eemaldatavad
riskitegurid) ei võimalda head kontrolli•”Ravile resistentne astma”: tulemust ei saa ka 4.-5. astme
raviga muudel põhjustel (ka riskitegurite eemaldamisel) või
astma raskeneb kohe, kui ravi vähendatakse•Sageli glükokortikosteroidresistentne põletik: ICS suures 
annuses >6 kuu ilma kontrolli saavutamata on 
vastunäidustatud•Tõeline glükokortikosteroidresistentsus on väga harv 
nähtus, seepärast tiitritakse niisugustel patsientidel selline 
minimaalne ICS annus, mis tagab maksimaalse efekti•Lahendused: • Õige diagnoos + riskitegurite elimineerimine• Eesmärk: kontrolliva raviga vähendatakse

ägenemisi ja erakorralise abi visiitide hulka• Säilitatakse igapäevane aktiivsus
A. Altraja ©2017 GINA, 2014-2016



Raske astma uuringud
•Nn. süstemaatiline lähememine•Astma diagnoosis veendumine: KOK, ACOS, 
(korduvad) infektsioonid, •Kaasuvatele haigustele suunatud uuringud: 
sinusiidid, rasvumus, GERD, obstruktiivne
uniapnoe, psühhosotsiaalsed ja psühhiaatrilised
seisundid•Inhalatsioonitehnika ja ravisoostumuse kontroll•Kontroll ja analüüs ekspositsiooni suhtes
püsiägestitele, sealh. allergeenidele ja irritantidele•Muude astmakontrolli takistavate barjääride 
kindlakstegemine

A. Altraja ©2017 GINA, 2015



Raske astma käsitlus
•ICS/LABA annuste optimeerimine ICS järgi: sageli 
vajavad mõned patsiendid kõrgeid ICS annuseid 
(balansseerimine kõrvaltoimetega)•Suukaudsed steroidid: üldiselt on suund neilt ära 
(kõrvaltoimed pikaajalisel kasutamisel)•Juurdelisatavad ravimid (metüülksantiinid, 
antikeukotreieenid, LAMA jt.) ilma fenotüpiseerimiseta•Spuutumi tsütoloogia (eosinofiilid) poolt juhitud ravi•Lisaravimine lisamine juhindudes fenotüüpidest: raske 
allergiline, aspiriinitundlik või eosinofiilne astma•Mittefarmakoloogiline ravi: ravi suure absoluutse 
kõrgusega, psühholoogilised interventsioonid jne.•Lülitumine ravimiuuringutesse

A. Altraja ©2017 GINA, 2015



Astma mittefarmakoloogiline ravi
•Suitsetamise kohene lõpetamine ja ekspositsioonide
vältimine (kutse-, olme-, allergeeni- jt.•Kehaline aktiivsus•Kaasuvad ravimid:•Puuduvad absoluutsed vastunäidustused•Uurida anamneesist: aspiriini jt. NSAID efekt• β-blokaatorid: silma-, kardioselektiivsed süsteemsed

– vastavalt vajadusele ja näidustuse tugevusele
kasutatavad•Hingamisharjutused•Dieet: puu- ja juurviljad•Kehakaalu langetamine•Vaktsineerimine: risk olemas, madal tõenduspõhisus•Allergeen-spetsiifiline immunoteraapia (subkutaanne, 

sublinguaalne, SCIT, SLIT)•Emotsionaalse stressi, meeleoluhäirete ja depressiooniga
tegelemine: puudub univ. strateegia•Bronhiaalne termoplastika (raske astma korral)

A. Altraja ©2017 GINA, 2015-2017



Mis on astma ägenemine (astmahoog) 
•Hingelduse, köha, vilistava hingamise vm. 
vaevuse või nende kombinatsiooni episoodiline 
teke või progresseerumine•Ekspiratoorse õhuvoolu takistuse suurenemine, 
mis on mõõdetav ja jälgitav FEV1 või PEF kaudu

•Rasked ägenemised on eluohtlikud, abi peab olema 
kõrgprofessionaalne; turvaline on abi anda 
spetsialiseeritud raviasutustes; eriti suur tähelepanu 
neile, kel kõrge surmarisk•Kergemad ägenemised (PEF langus <20%, öised 
ärkamised ja sagenenud kiiretoimeliste 2-agonistide 
kasutus) on ravitavad väljaspool haiglat

A. Altraja ©2017 GINA 2011-2017



Astma ägenemine – kaks põhjust

Aeg nädalates

100%

80%

60%

40%

10                        20                       30                        40                        

Põletik • Põletikulise aktiivsuse tõus 
“juhuslikest” teguritest• Patsient võtab ravimit 
püsiannuses regulaarselt

A. Altraja ©2017



Astma ägenemine – kaks põhjust

Aeg nädalates

100%

80%

60%

40%

10                        20                       30                        40                        

Põletik
• Põletiku “loomulik” aktiivsus 

sama• Patsient jätab ravimi võtmata

Tasakaal tänu 
põletikuvastastele 

ravimitele

A. Altraja ©2017



Astma ägenemise (astmahoo) diagnoos
•Sümptomite või nende kombinatsiooni teke või 
progresseerumine patsiendi tavastaatusega 
võrreldes•Ekspiratoorse õhuvoolu takistuse suurenemine 
patsiendi tavastaatusega võrreldes, mis on 
mõõdetav ja jälgitav FEV1 (sh. patsientidel 
portatiivsed lihtsad spiromeetrisarnased seadmed) 
või PEF abil •Kopsufunktsiooni mõõtmine on astmahoo raskuse 
hindamisel täpsem (ehkki keeruline teostada raske 
astmahoo tingimustes)•Sümptomite sagedus võib olla täpne mõõdik•Mõned patsiendid ei taju sümptomite 
raskenemisena ka suurt kopsude 
ventilatsioonifunktsiooni langust

A. Altraja ©2017 GINA 2014-2016



Tunnus Kerge Keskmise raskusega Raske

Hingeldus Kõnnib Kõneleb

Üksikud sõnad

Asend Eelistab istuda
lamamisele

Eelistab istuda
lamamisele

Istub, ette küürus

Ärritatus Võib olla Võib olla, kuid
tavaliselt ei ole

Tavaliselt on või on 
segaduses

Hingamissagedus Tõusnud Tõusnud >30/min.

Abilihaste kasutus,
suprasternaalne
sissetõmme

Tavaliselt ei Võib olla olemas, kuid
pigem ei

Olemas või paradoksaalne 
rindkere-kõhu liikumine

Viled ja kiuned
hingamisel

Mõõdukad,
lõpp-ekspirat.

Tugevad Tugevad või puuduvad

Pulss <100/min. 100-120/min. >120/min. või bradükardia, RR 
langus inspiiriumis >20 mmHg 
võrra („paradoksaalne pulss“)PEF pärast bronhodil.

% normist või
% isiklikust parimast

>80% >50% (<100 L/min. täiskasvanutel)
või efekti kestus <2 tundi

PaO2 (õhuhingamisel) Normaalne >60 mmHg <60 mmHg, tsüanoos

PaCO2 <45 mmHg <45 mmHg >45 mmHg

SaO2 >95% 90-95% <90%

Astmahoo raskuse hinnang (GINA, 2011-2016)

A. Altraja ©2017

Raske

FraasidegaKõnelemine Lausetega



Eluohtliku astmahoo/ähvardava
hingamisteede sulguse (“respiratory 
arrest”) tunnused

•Desorientatsioon või muu teadvusehäire
•Hingamishelide (sealh. vilede-kiunete) 
puudumine auskultatsioonil (õhk ei liigu)

A. Altraja ©2017 GINA 2014



Astma ägenemise (astmahoo) 
ravi eesmärgid (3)

•Obstruktsiooni leevendamine•Hüpoksia korrigeerimine nii kiiresti kui võimalik•Kindlalt vajalik: ägenemiste põhjuste analüüs ning 
plaani koostamine uute ägenemiste vältimiseks ja 
selle täitmine

A. Altraja ©2017 GINA



Astma ägenemise ravi patsiendi juhendatud
eneseravi tasandil

Eeldab:•Sümptomite ja kopsufunktsiooni (PEF) enesemonitooringut•Kirjaliku astma tegevusplaani olemasolu•Regulaarset ravi revideerimist koostöös raviarstiga

A. Altraja ©2017 GINA, 2014

Varane või kerge Hiline või raske

Kõik patsiendid:• Suurendada 
bronhilõõgasti
manustamist• Tõsta varakult
kontrolliva ravimi
kogust• Hinnata ravivastust

Kui PEF või FEV1 <60% 
isiklikust parimast või ei 
parane 48 tunni jooksul:• Jätkata bronhilõõgasti

manustamist• Jätkata kontrolliva ravimi
manustamist• Lisada prednisoloon 40-50 
mg päevas• Ühendus arstiga



Astma ägenemise (astmahoo) 
ravi põhiprintsiibid rakendamise järjekorra alusel
•Esmaseks ja kõige efektiivsemaks raviks 
kiiretoimeliste inhaleeritavate 2-agonistide 
manustamine suruhapnikul töötava nebulisaatori abil•Edasi kiire süsteemsete glükokortikosteroidide 
manustamine•Hapnikravi

•Patsiendi seisundi pidev monitooring, raviefekti 
hindamisega ja kopsufunktsiooni mõõtmisega

A. Altraja ©2017 GINA 2011



Patsiendid kõrgendatud riskiga surra 
astmahoo tagajärjel•Anamneesis eluohtlik astmahoog, mille puhul on 

rakendatud intubatsiooni ja mehhaanilist ventilatsiooni•Näidustustel hospitaliseerimine või kiirabivisiit astma 
tõttu viimase aasta jooksul•Sagedane süsteemsete glükokortikosteroidide 
kasutamine või äsjane ärajätmine•Patsient ei kasuta inhaleeritavaid glükokortikosteroide, 
kuigi need oleksid näidustatud•Kui ollakse liigses sõltuvuses kiiretoimelistest 2-
agonistidest (>1 balloon kuus salbutamooli v. vastavat)•Kaasuvana psüühiline haigus või psühhosotsiaalsed 
probleemid (ka sedatiivsete ravimite kasutamine)•Astma ravi plaanist kõrvalekaldumisi anamneesis•Toiduallergia astmapatsiendil

Global Initiative for Asthma, 2014A. Altraja ©2017



Astma ägenemine – õhu lõksustumine
•Õhu lõksustumine ja kopsude hüperinflatsioon ägeda 
astmahoo ajal•Patsiendil 
puudub 
tavaolukorras
emfüseem

A. Altraja ©2017



Astmahoo ravi kodustes tingimustes 
Esmane ravi (kerge ja keskmise raskusega ägenemisel)•Kiiretoimelised 2-agonistid: aerosool (MDI) 
vahemahutiga  ligikaudu sama efektiivne kui 
nebulisaator•Inhal. glükokortikosteroidi/formoterooli kombinatsioon
(maksimaalne formoterooli annus 72 μg päevas)•(ICS/salmeterooli kasutajatel: lisada täiendav ICS)•Prednisoloon (ekvivalent) 1 mg/kg 24 tunni jooksul
(maksimaalselt 50 mg), 5-7 päeva (lastel 1-2 
mg/kg/päevas (maksimaalselt 40 mg), 3-5 päeva)

•Ravile reageerimise mõõduks on PEF tõus•Kui ei reageeri bronhodilataatorile: kiirabiga haiglasse
(erakorralise meditsiini osakonda)

A. Altraja ©2017 GINA 2014-2016



Astmahoo ravi esmatasandi tingimustes I
Esmane seisundi hindamine: •Kas on astma? Kas on varase surma riskitegureid? Kui raske
on ägenemine (vt. tabel)?•Kui astmahoog on raske või eluohtlik või kui ravi ei anna 
tulemusi  erakorralise meditsiini osakonda (teel O2, SABA, 
süsteemne glükokortikosteroid)
Esialgne ravi•Inhaleeritav kiiretoimeline 2-agonist (SABA) 4-10 doosi
vahemahuti kaudu iga 20 min. tagant 1 tunni jooksul (kerge-
keskmise ägenemise korral sobib ka pulberinhalaator)•Süsteemsed glükokortikosteroidid: prednisoloon 1 mg/kg; 
kuni 50 mg; (lastel 1-2 mg/kg; kuni 40 mg)•Hapnikravi saavutamaks SaO2 93-96% (94-98% lastel)•Vajadusel lisada raviskeemi ka SAMA (ipratroopiumbromiid)•Sedatsioon on (omahingamisel) rangelt vastunäidustatud!
Korduv hindamine ≤1 tunni järel• Jätkata SABA

GINA, 2015-2016A. Altraja ©2017



Astmahoo ravi esmatasandi tingimustes II
Seisundi hindamine koju suunamiseks•Sümptomid paranevad•PEF >60-80% isiklikust parimast•SaO2 >94% õhuhingamisel•Kodused tingimused ja ressursid on adekvaatsed
Järgnev kodune ravi:•Inhaleeritav kiiretoimeline 2-agonist (SABA) vajadusel•Kontrolliv ravi: alustada või aste üles!•Prednisoloon: 5-7 päeva (lastel 3-5 päeva)•Kontrollvisiit 2-7 päeva pärast
Jätkuravi:• Jätkata SABA vajadusel• Kontrolliv ravi: kõrgem aste lühiaegselt: 1-2 nädalat) või

vajadusel pikaajaliselt (3 kuud)• Tulevikuriskide tegurite mõjutamine• Tegevusplaani kontroll: Kas on arusaadav, kas kasutatakse, 
kas vaja midagi muuta? 

GINA 2014-2016A. Altraja ©2017



Astmahoo käsitlus kiirabis/haiglatingimustes I
Anamnees:•Astma raskusaste, ägenemised, sümptomid, püsiravi, 
annused, öised sümptomid, füüsiline piiratus, 
anafülaksia olemasolu)•Vastava ägenemise teke, kulg, senine ravi; varase

surma riskitegurid
Objektiivne uurimine:•Elulised näitajad, abilihaste kasutamine hingamisel, 
hingamissagedus, südame löögisagedus,, 
auskultatsioon•Viited tüsistustele: õhkrind, pneumomediastiinum, 
pneumoonia, atelektaas jt.)•Viited alternatiivsetele seisunditele
(südamepuuudlikkus, ülemiste hingamisteede
düsfunktsioon, võõrkehad, kopsuemboolia)

GINA 2014-2016A. Altraja ©2017



Astmahoo käsitlus kiirabis/haiglatingimustes II
Lisauuringud:•Kopsufunktsiooni mõõtmine (PEF või FEV1): tugev
soovitus•Pulssoksümeetria (SaO2)•Rasketel juhtudel veregaasid (mitte rutiinselt, kui PEF 
või FEV1 <50%)•Rindkere röntgenogrammid (erijuhtudel, tüsistuste
diagnostikaks kahtluse korral)

GINA 2014-2016A. Altraja ©2017



Astmahoo ravi kiirabis/haiglatingimustes, kui
seisund on kerge kuni mõõduka raskusega

Esialgne ravi•Inhaleeritav kiiretoimeline 2-agonist suruhapnikul 
töötava nebulisaatoriga (sama hapnik, mis palatites) 
pidevalt ühe tunni jooksul•Kaaluda ipratroopiumbromiidi (SAMA) lisamist•Hapnikravi saavutamaks SaO2 93-95% (94-98% lastel)•Suukaudsed glükokortikosteroidid•Sedatsioon on omahingamisel patsientidel rangelt 
vastunäidustatud!
Korduv hindamine 1 tunni järel, edasi 1-2 tunni järel•Kopsufunktsioon, füüsikaline uurimine jt.•FEV1 või PEF >60-80% isiklikust parimast•Sümptomid paranevad•Kaaluda kodusele ravile suunamist

GINA 2014-2016A. Altraja ©2017



Astmahoo ravi kiirabis/haiglatingimustes, kui
seisund on raskeEsialgne ravi•Inhaleeritav kiiretoimeline 2-agonist suruhapnikul töötava 

nebulisaatoriga (sama hapnik, mis palatites) pidevalt ühe tunni 
jooksul•Kaaluda ipratroopiumbromiidi (SAMA) lisamist•Hapnikravi saavutamaks SaO2 93-95% (94-98% lastel)•Süsteemsed (p.o. või i.v.) glükokortikosteroidid•Kaaluda i.v. MgSO4: 2 g 20 min. vältel ühekordselt (rasketel 
juhtudel – FEV1 <25-30%); ka inhalatsioonina (SABA manustamine
isotoonilise MgSO4 lahuses)•Kaaluda inhal. glükokortikosteroide (ICS) suures annuses•Sedatsioon on rangelt vastunäidustatud!
Korduv hindamine 1 tunni järel•Kopsufunktsioon, füüsikaline uurimine jt.•FEV1 või PEF <60-80% isiklikust parimast•Sümptomid ei reageeri•Jätkata ülaltoodud ravi, hinnata sageli, Kaaluda intensiivravi
intubatsiooniks

GINA 2014-2016A. Altraja ©2017



Ravimid, mille osatähtsus astmahoo ravis on 
puudub või on väike

•I.v. metüülksantiinid (teofülliin, aminofülliin) 
(madal aditiivne efekt teiste raviviiside ja ravimite 
kõrval, lisamisel β2-agonistile ei anna eelist)•Süsteemselt 2-agonisti manustamine (eelis 
inhaleeritava ees raske obstruktsiooni korral 
loogiline, kuid puudub tõendus)•Antileukotrieenid•ICS/LABA kombinatsioonid•Adrenaliin (epinefriin) – anafülaksia ja 
angiödeemi korral, mitte bronhodilatatoorsetel 
näidustustel

Global Initiative for Asthma, 2006-2014A. Altraja ©2017



Keda hospitaliseerida ja keda erakorralise meditsiini 
osakonnast tagasi kodusele ravile suunata

Tavaliselt vajavad hospitaliseerimist:•Patsiendid, kelle ravieelne FEV1 või PEF oli <25% 
eeldatavast või isiklikust parimast•Patsiendid, kelle esmase ravi järgne FEV1 või PEF on 
<40% eeldatavast või isiklikust parimast

Kodusele ravile: •Patsiendid, kelle esmase ravi järgne FEV1 või PEF on 
vähemalt 40-60% eeldatavast või isiklikust parimast, võib 
suunata kodusele ravile eeldusel, et: •Korrektne arstlik monitooring ja tagasiside on 

tagatud•Piisav ravijärgimus (teadlik koostöö) on tagatud•Patsiendid, kelle esmase ravi järgne FEV1 või PEF oli 
>60% eeldatavast või isiklikust parimast, võib suunata 
kodusele ravile
A. Altraja ©2017 Grünfeld & FitxGerald, 1996; GINA 2009-2014



Ravi erakorralise meditsiini osakonnast kojusuunamisel 
astmahoo korral•5-7 p. ravi p.o. glükokortikosteroididega 1 mg/kg (lastel 1-2 

mg/kg 3-5 p.) koos bronhodilataatoritega regulaarselt•Bronhodilataatoreid kasutatakse vastavalt vajadusele kuni 
jõutakse ägenemise-eelse vajadusel tarvitamiseni•Antikolinergilised ained (SAMA) võib kohe lõpetada•Ravi inhaleeritavate glükokortikosteroididega jätkub (aste üles
2-4 nädalaks!) või seda alustatakse•Inhalatsioonitehnika ja PEF-meetri kasutamise kontroll•Ägenemist põhjustanud tegurite identifitseerimine, vältimine•Ägenemise ravile reageerimise analüüs; ägenemise puhuse 
tegevusplaani ülevaatamine ja kirjalike soovituste andmine 
korral, sealh. suukaudsete glükokortikosteroidide tarvitamiseks•Esmatasandi arstiga (perearstiga) konsultatsiooni 
kokkuleppimine (24 t. jooksul)•2-7 päeva pärast perearsti või (parem) spetsialisti 
konsultatsioon: vt. vt ravi jätkuks ja astma oleks kontrollitud
(sealh. kopsufunktsioon paraneks isikliku parimani)
A. Altraja ©2017 GINA 2014



KOK ja astma koosesinemine („overlap“, ACO): 
GINA definitsioon ja diagnostika

•Püsiv õhuvoolutakistus hingamisteedes koos paralleelselt 
esinevate mitmete haigustunnustega, mis on iseloomulikud 
astmale ja mitmete haigustunnustega, mis on iseloomulikud 
KOK’le•Ei ole eraldi sündroom (varem tuntud kui ACOS)•ACO’ diagnostika on astmeline protsess:
1. Kas patsiendil on hingamisteede haigus•Detailne anamnees riskide, haigustunnuste ja diagnooside 

osas•Füüsikaline uurimine•Muud uuringud (k.a. screening-küsimustikud)
2. Astma, KOK ja ACO’ sündroomne diagnoos•Astma ja KOK „detailide“ kokkupanemine
3. Spiromeetria koos bronhodilataatortestiga
4. Esialgne ravi
5. Suunamine spetsialisti konsultatsioonile (vajadusel)

GINA, 2014-2016A. Altraja ©2017



KOK ja astma „overlap’i“ (ACO) kliinilised tunnused
•Patsiendi vanus: tavaliselt ≥40 a., kuid (astma) sümptomeid võib olla 
olnud ka lapsepõlves või varases täiskasvanueas•Hingamiselundite sümptomid: k.a. (pingutus)düspnoe võivad olla 
püsivad, ent variaabelsus on iseloomulik•Kopsufunktsioon: obstruktsiooon, mis ei ole täielikult pöörduv, kuid 
mis on hetkel või on olnud anamneesis variaabelne•Kopsufunktsioon väljaspool sümptomaatilisi episoode: 
püsiobstruktsioon•Haiguse anamnees ja perekonnaanamnees: sage (arstlikult 
diagnoositud) astma esinemine; saam puudutab allergiaid; lisaks 
ekspositsioon KOK riskiteguritele•Ravile reageerimine: sümptomid reageerivad osaliselt, kuid oluliselt; 
samas on haiguse progresseerumine tavaline ja ravi(mite) vajadus suur•Radioloogia: samad tunnised, mis KOK’l (kui on olemas)•Ägenemised: sagedasemad võrreldes KOK puhusega ainsa haigusena, 
kuid ravi toimib ägenemiste hulka vähendavalt suhteliselt hästi; 
kaasuvad haigused mõjutavad morbiidsust ja prognoosi•Hingamisteede põletik: sekreetides on eosinofiile ja neutrofiile

GINA, 2014A. Altraja ©2017



ACO’ spiromeetrilised tunnused
•Normaalne FEV1/FVC suhe (enne või pärast 
bronhodilataatorit): sobimatu•FEV1/FVC suhe <0,7 pärast bronhodilataatorit: tavaliselt 
olemas•FEV1 ≥80% eeldatavast pärast bronhodilataatorit: sobib 
kergele ACOS’ile•FEV1 <80% eeldatavast pärast bronhodilataatorit: raske 
obstruktsiooni indikaator, seotud kõrge ägenemiste ja 
surma riskiga
Obstruktsiooni taaspöörduvus (FEV1 paranemine ≥12% ja 
≥200 mL bronhodilataatori toimel): tavaline ja seda 
sagedasem, mida madalam on esialgne FEV1•Obstruktsiooni oluline taaspöörduvus (FEV1 paranemine 
≥12% ja ≥400 mL bronhodilataatori toimel): sobib ACOS’ile

GINA, 2014A. Altraja ©2017



Miks KOK ja astma „overlap“ tekib? 
•Mõlema haiguse riski- ja patogeneetilised faktorid 
toimivad korraga •Mõlema haiguse riskifaktorid potentseerivad üksteise 
toimet: „positiivselt sidestatud“ riskitegurite võrgustik•„Hollandi hüpotees: BHR on mõlema haiguse riskitegur 
(Vestbo & Prescott, 1998)•Kiirem kopsufunktsiooni langus sünnijärgse elu vältel:•Suitsetamine•BHR, astma•Ägenemised•Lapseiga – tegurid kopsude mittetäielikuks arenguks:•Infektsioonid varases lapseeas•Ekspositsioon tubakasuitsule•BHR, astma•Vaegtoitumus, väike sünnikaal, meessugu

Gibson & Simpson, Thorax 2009A. Altraja ©2017



Kui sage probleem on KOK ja astma „overlap“?
•>55-aastased patsiendid obstruktsiooniga
kulgeva haigusega stabiilses seisundis•65% astma + KOK koosesinemisega; 16% 
astmaga, 21% KOK’ga

•Soome populatsioonis: •Astma ja KOK koosesinemist on ca 15% 
astmaatikutest (Kauppi et al. J Asthma 2011)

Gibson & Simpson, Thorax 2009A. Altraja ©2017



KOK ja astma koosesinemise fenotüüp on sage 
ja kallis haigusseisund 

•Soome populatsiooniuuring: astma, KOK, astma+KOK•National Institute for Health and Welfare [Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL)]: 2000-2009•Patsientide arv ja ravijuhtude arv

•KOK ja KOK+astma patsientide vanuseline koosseis 
väga sarnane; astmahaiged olid nooremad

•KOK+astma: 30,4% kõikidest ravijuhtudest, kuigi 
patsientide üldarvust moodustasid need vaid 16,1%•Keskmine ravijuhtude arv diagnoositi: •Astma 2,1; KOK 3,4 ja KOK+astma 6,0

Andersén et al. Clin Respir Med 2013A. Altraja ©2017



ACO’ esialgne ravi

•Kui diagnoositav sündroom koosneb 
tasakaalustatult astmast ja KOK’st, tuleb 
vaikimisi alustada astma ravi•Pearoll on astmat kontrollival medikatsioonil
hoidmaks ära astma ägenemisi ja fataliteeti•Näiliselt „kerged“ astmasümptomid (võrreldes 
keskmise raskusega või raske KOK omadega) 
võivad kaasa tuua eluohtliku ägenemise

GINA, 2014A. Altraja ©2014



ACO’ esialgne ravi: kui üks haigustest on astma

•Kui eelnev diagnostika viitab astmale, ACO’le
või ei olda KOK diagnoosis kindlad, tuleb 
(kinnitava või ümberlükkava info saabumiseni) 
alustada astma ravi

•Ravi sisaldagu inhaleeritavaid 
glükokortiokosteroide väikeses või keskmises 
annuses koos pikatoimeliste β2-agonistidegA 
(LABA)•LABA monoteraapiana on vastunäidustatud 
sündroomi puhul, mille üheks komponendiks on 
astma!

GINA, 2014A. Altraja ©2014



ACO’ esialgne ravi: kui üks haigustest on KOK

•Kui eelnev diagnostika viitab KOK olemasolule 
(ühe haigusena), tuleb alustada ravi 
bronhodilataatoritega

•Ravi koosnegu inhaleeritavaid 
bronhodilataatoreid, millel võib lisada 
inhaleeritavaid glükokortikosteroide

•KOK korral ainsa haigusena on 
monoteraapiana glükokortikosteroididega 
vastunäidustatud!

GINA, 2014A. Altraja ©2014



ACO’ ravi: muud meetmed

•Suitsetamisest loobumine•Ekspositsiooni lõpetamine muudele 
riskiteguritele•Pulmonaalne rehabilitatsioon•Vaktsineerimised•Kaasuvate haiguste ravi 

GINA, 2014A. Altraja ©2014



ACO: kopsuarsti konsultatsiooni vajadus
•ACO on tingimuste (spirograafia koos bronhodilataatortestiga) 
olemasolul diagnoositav ja esialgselt ravitav esmatasandil
Eriarstile suunamine, kui:•Esinevad püsivad sümptomid ja /või ägenemised vaatamata 
ravile•Esinevad diagnostilised kahtlused, eriti kolmandate haiguste 
(posttuberkuloossed muutused, bronhiektaasid, kopsufibroosid, 
pulmonaalhüpertensioon, südamehaigused, bronhioliit jm. 
haigused) diagnostikaks•Esinevad ebatüüpilised vaevused ja haigustunnused (veriköha, 
kaalulangus, palavik, öine higistamine jne.), mis viitavad 
kolmandatele (kopsu)haigustele; vajalik kohene 
edasisuunamine, ilma ACO’ esimeste ravitulemuste 
äraootamiseta•Esineb ACO’ kahtlus, kuid astma ja KOK tunnuseid on vähe•Kaasuvate haiguste ravi segab ACO’ hindamist ja ravi•Muude esilekerkinud probleemide korral 

GINA, 2014A. Altraja ©2014



Astma ja rasedus•Sageli raseduse ajal astma raskus muutub: kolmandikul 
raskeneb, kolmandikul muutub kergemaks ja kolmandikul jääb 
samaks; põhjused on mehhaanilised ja hormonaalsed•Kontrollimata astma suurendab preeklampsia, perinataalse
suremuse, enneaegsuse ja väiksema sünnikaalu riski•Hästi kontrollitud astma puhul on laste perinataalne prognoos 
sama, mis tervete naiste korral•Valdaval osal astmaravimitest ei ole fetotoksilisi toimeid 
(teofülliin, inhaleeritavad glükokortikosteroidid ja 2-agonistid, 
antileukotrieenid, eriti montelukast)•FeNO-põhine astmakontroll on rasedatel eelistatum kui ACQ-
põhine (Powell et al. 2011)•Astma ravis rasedatel (ka ägenemiste ravis) on kalduvus
alaravitusele suurem kui üldpopulatsioonis – vajalik selgitustöö
•Astma ägenemise ravi raseduse korral on agressiivne 
vältimaks loote hüpoksiat, sealh. sünnituse käigus•Medikamendid samad, mis mitterasedatel kasutatavad

A. Altraja ©2017 GINA 2015-2016



Astma ja rasvumine/ülekaalulisus
•Kehamassiindeksi dokumenteerimine•Kas ülekaalulisel esinevad
hingamis/hingeldusprobleemid on ikka astma?•Ülekaalulistel on astma raskemini kontrollitav (vähem 
eosinofiilne, mehhaanilisd tegurid, kaasuvad haigused –
obstruktiivne uniapnoe, mao-söögitoru 
tagasivooluhaigus)•Mao-söögitoru tagasivooluhaigus on astma kontrolli ja 
ägenemiste kontekstis seniarvatust vähem oluline•Ravi sarnane normkaaluliste raviga, ent ravivastus 
(põhiravimitele – inhal. glükokortikosteroididele, vähem 
antileukotrieenidele) võib olla tagasihoidlikum•Kaalu langetamine (isegi kuni vaid 5-10%) parandab 
astmakontrolli ja vähendab vajaminevate ravimite 
hulka/annuseid; kaaluda bariaatrilist kirurgiat

A. Altraja ©2017 GINA 2011-2014



Astma ja plaaniline kirurgia
•Astmaga isikutel puudub üldine kõrgenenud perioperatiivne
risk•Risk on suurem madala kopsude ventilatsioonifunktsiooni
korral, sõltuvalt astma raskusest•Tähtis on adekvaatn astmakontroll; kopsufunktsiooni
mõõtmine päevi enne andmaks vajadusel aega raviks•Erakorraliseks operatsiooniks valmistumisel kaaluda
astmakontrolli ja operatsiooni erakorralisuse vahekorda•Isikud, kes on saanud suukaudselt glükokortikosteroide >2 
nädala vältel viimase 6 kuu sees: süsteemsed 
glükokortikosteroidid perioperatiivseks perioodiks (vältimaks
adrenaalset kriisi): •100 mg hüdrokortisooni 3, •Redutseerimisega 24 t. pärast operatsiooni

A. Altraja ©2017 GINA 2011-2014



Riniidid, sinusiidid ja ninapolüübid•Riniit: enamikul astmahaigetest on riniit ja 30%-l 
persistentse riniidiga patsientidest areneb astma• Riniit eelneb astmale (sarnased riskitegurid, 

mõlemad on hingamisteede haigused)• Riniidi ravi parandab astmakontrolli (paljuski 
ravimid samad, v.a. H1-antihistamiinsed ained 
riniidi ja 2-agonistid astma korral)•Sinusiidid: raskendavad astmat, ravi (dekongestandid, 

glükokortikosteroidid) on astma ravi suhtes sekundaarse 
tähtsusega•Ninapolüübid: seotud astmaga (29-70%), riniidiga ja 
aspiriinitalumatusega (36-96%); tavaliselt >40-aastastel• Ravi: hea raviefekt toopiliste

glükokortikosteroididega• Kiire taasteke pärast kirurgilist ravi
A. Altraja ©2017 GINA 2011-2014



Aspiriin-indutseeritud astma*: levik ja kliiniline haiguspilt
•Iseloomulik mitteallergilise, kuid eosinofiilse astma osa•Ca 28% täiskasvanud astmahaigetest, harva lastel•Sagedasem nähtus raske astma korral madala kopsude
ventilatsioonifunktsiooniga•Astma ägenemine mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite 
(NSAID) toimel•Iseloomulik haiguspilt ja haiguskulg:• Algab ninakinnisusega, tekib vasomotoorne riniit, 

ninavoolus 3.-4. eludekaadil• Järgneb krooniline ninakinnisus ja polüübid, mis
taastuvad kiiresti kirurgilise ravi järel• Edasi kujuneb aspiriin-indutseeritud astma: •Pärast NSAID manustamist minutite...1-2 tunniga 

raske astmahoog ninakinnisuse, ninavooluse, 
konjunktiviidi ja nahapunetusega pea ja kaela 
piirkonnas•Vahel raske bronhokonstriktsioon, šokk•Kord tekkinult püsib kogu elu – eosinofiilne, mitteallergiline

A. Altraja ©2017 *”Aspirin-exacerbated respiratory disease” (AERD): GINA 2014



Aspiriin-indutseeritud astma: patogenees, diagnoos ja ravi
•Sümptomite teke sõltub ravimi tsüklooksügenaasi 1 (COX-1) 
inhibeeriva toime tugevusest•Eosinofiilne põletik (IL-5 osalus); adhesioonimolekulide 
ekspressioon, tsüsteinüülleukotrieenide hulga tõus•Täpne tekkemehhanism teadmata: arahhidoonhappe 
metabolism lipoksügenaaside rada pidi + LTC4 süntetaasi 
ebasoodne polümorfism•Ainus kindel diagnoosimeetod on aspiriinprovokatsioon 
(suukaudne, bronhiaalne, nasaalne,rutiinselt mittesoovitatav)•NSAID vältimine ei vabasta muust astma ravist (ICS)•NSAID vajaduse korral tulevad kõne alla COX-2-spetsiifilised 
ravimid (tselekoksiib jt.), ka paratsetamool; kuid see ei väldi
haiguse progresseerumist•Ravis on üldjuhul esiplaanil inhaleeritavad 
glükokortikosteroidid, ka süsteemsetst steroididest ja 
antileukotrieenidest on kasu•Aspiriini suhtes on desensitisatsioon võimalik

A. Altraja ©2017 GINA 2014


