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ÄGE BRONHIIT, TRAHHEOBRONHIIT 
 
Moodustab ca 70% perearsti visiitidel tehtud diagnoosidest, on Eesti kliimas väga sageli esinev haigus 
 
Äge bronhiit – haiguspilt 
 
Äge (trahheo)bronhiit on bronhide limaskesta äge põletik, mille korral: 
• esineb köha rögaeritusega või ilma (lühemat aega, tavaliselt <3 nädalat) 
• ei täideta kroonilise bronhiidi diagnostilisi kriteeriume (produktiivne köha vähemalt kolmel kuul aastas 
vähemalt kahel järjestikusel aastal) 
• esinevad nn. “külmetushaiguse sümptomid”: 

- febriilne või subfebriilne palavik 
- üldsümptomid (jõuetus, nõrkus, väsimus, halb enesetunne) 
- vahel valulikkus rinnaku taga → trahheiit 
- peavalu, lihas-liigesvalud 
- vilinad, kiuned, urinad, karenenud või normaalne hingamiskahin, puuduvad krepitatsioonid 

• puudub kopsuparenhüümi haaratus → radioloogiliselt ei nähta kopsudes infiltratiivset tüüpi varjustust 
 
Kui köha vältab vähemalt 8 nädalat, defineeritakse seisundit kui “kroonilist köha” ning näidustatud on 
radioloogiline uurimine põhjuste selgitamiseks 
 
Ägeda bronhiidi etioloogia 
 
1. Haigustekitajad: 
• Peamiselt viirused (sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast) 
• Influenza B, A, Parainfluenza 1-3, RS-viirus 
• Mõnevõrra harvem ka a ülemiste hingamisteede patogeenid (Coronavirus, Adenovirus, Rhinovirus’ed) 
• Vahel ka Enterovirus, Echovirus, Coxsackievirus 
• 5-10% “atüüpilised” patogeenid: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis 
(täiskasvanuil tavaline köha) 
 

• Bakteriaalsed patogeenid varasemalt tervetel isikutel (isikutel ilma kaasuvate haigusteta) ägedat 
bronhiiti ei põhjusta. “Klassikalised patogeenid (moodustavad  maksimaalselt 2-3% juhtudest): 
H.influenzae, S. pneumoniae, H. parainfluenzae näiteks suitsetajatel 
 
• Väga harva seened: Candida albicans, Aspergillus spp.  
 
2. Keemilised ja füüsikalised ärritajad 
• Põletik on iseloomult tavaliselt katarraalne, fibrinoos-mädane, harvem ka hemorraagilis-nekrootiline, 
haavandiline 
• 10-15% purulentne röga, patogeeni ei leia 20%-l purulentse rögaga juhtudest 
 
Diagnostilised võtted ägeda (trahheo)bronhiidi korral 
 
• Röntgenuuring – pneumoonia väljalülitamiseks selle kahtlusel 
• Kliinilised vereanalüüsid – muutused küllalt harva ja vähesed (SR ↑, leukotsüütide arv ↑) 
• Seroloogiline diagnostika, kui kahtlus atüüpilistele tekitajatele või B. Pertussis’ele patogeenina 
• Bakteriaalsete patogeenide kultiveerimine ei ole näidustatud 
• Limaskestade hüpereemia, turse (larüngoskoopial, bronhoskoopial) 
  
Ägeda (trahheo)bronhiidi diagnoos tugineb kliinilisel haiguspildil 
 
Ägeda (trahheo)bronhiidi tähtsus, komplikatsioonid: 
 
→ aluseks alumiste hingamisteede teiste infektsioonide kujunemiseks (bronhioliit, pneumoonia) 
→ krooniline bronhiit 
 
Ägeda (trahheo)bronhiidi diferentsiaaldiagnoos 
 
• Praktikas oluline eristada pneumooniast (puuduvad pneumooniale sobivad kopsuinfiltraadid, auskult. leid) 
äge põskkoopapõletik (röntgenogramm) 
• Äge larüngiit (lokaalne leid) 
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Äge bronhiit või pneumoonia? 
 
• Sage küsimus esmatasandi arstiabis koduvisiitidel ja ambulatoorsel vastuvõtul 
• Pneumoonia diagnoosimiseks on vaja rindkere röntgenülesvõtet 

 
Suure tõenäosusega on pneumoonia välistatud ja rindkere röntgenoloogilisest uuringust võib loobuda, kui 
(Snow et al., Ann Intern Med 2001) varasemalt tervetel ja alla 65-aastastel isikutel: 
• ei esine eluliste näitajate kõrvalekaldeid 
• südame löögisagedus <100/min 
• hingamissagedus <24/min 
• kehatemperatuur suus <38 ºC 
• lokaalse või unilateraalse (asümmeetrilise) leiu puudumine (peened räginad, fremitus, bronhofoonia) 
• kui köha vältab vähemalt 8 nädalat → “krooniline köha” → näidustatud röntgenuuringud põhjuste 
selgitamiseks 
 
Ägeda (trahheo)bronhiidi ravi 
 
Sümptomaatiline ravi ei mõjuta haiguse kulgu, äge trahheobronhiit on iselimiteeruv 
Patsientidele annab subjektiivset leevendust: 
• Hea kommunikatsioon arstiga 
• Antipüreetikumid (analgeetilised antiflogistikumid) 
• Inhaleeritavad lühitoimelised b2-agonistid (6% USA perearstidest kasutab, meil vähe levinud – ei mõjuta 
haiguse kulgu, on vaadeldavad sümptomaatilise vahendina) (Oeffinger et al., J Fam Pract 1998) 
• Ekspektoratsioon, sekretolüüs (broomheksiin, ambroksool, N-atsetüültsüsteiin) – ei mõjuta haiguse kulgu, 
kestust 
• Köha pärssivad vahendid 
 
Ägeda (trahheo)bronhiidi antibakteriaalne ravi  
• Antibiootikumide kasutamine ei ole näidustatud sõltumata köha kestusest, kui tegemist on 
mittekomplitseerunud ägeda bronhiidiga 
• Antibakteriaalne teraapia on harva näidustatud (kui on raske üldseisund ja selgelt mädane röga) 


