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Bronhoskoopia näidustused ja võimalused 
Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik  
2004 
 
Bronhoskoopia 
• Meetod hingamisteede, peamiselt tsentraalsete bronhide valendiku vaatluseks ja diagnostiliste ning 
raviprotseduuride sooritamiseks 
 
Jaotus eesmärgi järgi: 
• Diagnostiline bronhoskoopia (hingamisteedes põhiliselt kasvajaliste, infektsioossete ja põletikuliste haiguste ning 
verejooksude diagnostika) 
• Bronhoskoopia ravieesmärgil 
 
Fiiberoptiline ja jäik bronhoskoopia 
Bronhoskoopia kui uurimismeetod jaguneb kasutatava instrumentaariumi järgi: 
• Fiiberoptiline bronhoskoopia - kasutusele võetud alates 1964 (Ikeda) 
• Uuring jäiga bronhoskoobiga 
• Teostatakse üksnes erinäidustustel (vt. “Jäik bronhoskoopia”); vajalik üldnarkoos 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia eelised 
• Parem nähtavus kogu trahheobronhiaalpuu ulatuses (nii ligipääsu ulatuse kui vaatevälja fleksiibelsuse aspektist) 
• Uuringu lihtne teostatavus ja hea talutavus 
• Vajaduse puudumine üldnarkoosi ja endotrahheaalse intubatsiooni järgi 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia näidustused:  
Diagnostilised näidustused: 
• Veriköha ja verejooks hingamisteedest – igasuguse vereerituse lokaliseerimine ja põhjuste diagnostika 
• Pikaleveninud köha põhjuste selgitamine 
• Lokaalse, intrapulmonaalse striidori või kiunete põhjuste selgitamine, eriti ühepoolse leiu korral  
• Kahtlus kopsu tsentraalsele kasvajale – protsessi kindlakstegemine, lokaliseerimine, leviku (ja operaabelsuse) 
hindamine 
• Kopsu või selle osa atelektaasi põhjuste selgitamine 
• Röntgenoloogiliselt sedastatava ja kliiniliselt ebaselge, sealh. difuusse varjustuse põhjuste selgitamine 
• Häälepaelte seisundi selgitamine (pareesi olemasolu, põhjused jne.) 
• Hemidiafragma parees (kõrgseis) – põhjuste selgitamine 
• Hingamisteede läbitavuse kontroll, anomaaliate diagnoosimine 
• Ebanormaalne röga tsütoloogiline leid – põhjuste selgitamine 
• Operatsioonijärgse seisundi hindamine alumiste hingamisteede osas (lobektoomiad, pulmonektoomiad) 
• Hingamisteede ja söögitoru vaheliste uuriste kindlakstegemine 
• Rindkeretraumade korral alumiste hingamisteede seisundi hindamine (kahtlus trahheobronhiaalpuu vigastusele, 
eriti näit. pneumomediastiinumi korral) 
• Hingamisteede toksiliste või füüsikaliste kahjustuste hindamine (aspiratsioon, ekspositsioon toksilistele gaasidele, 
põletus); ravi tulemuste hindamine 
• Mikrobioloogilise materjali selektiivne võtmine raskete, komplitseerunud või diferentsiaaldiagnostiliselt ebaselgete 
kopsuinfektsioonide korral  
• Pneumooniate diferentsiaaldiagnostika (mitteparaneva pneumoonia korral) 
• Intubatsioonitoru asendi selgitamine 
• Pikaajalise intubatsiooni komplikatsioonid (trahhea stenoos) 
• Muud juhud koos diagnostiliste abiuuringutega (kopsude või hingamisteede sarkoidoosi või bronhituberkuloosi 
diagnostika, ebaselge etioloogiaga disseminatsioon kopsudes, korduvad põletikud samas kopsu segmendis või 
sagaras, külotooraksi või ebaselge pleuraefusiooni põhjuste selgituse juures) 
• Eriuuringute sooritamine (Vt.) 
Ravibronhoskoopia: 
• Sekreetide ja vere eemaldamine hingamisteedest (eeskätt häirunud köha- ja puhastusfunktsiooni korral) 
• Võõrkehade eemaldamine 
• Abistamine intubatsioonil raske intubatsiooni korral 
• Hingamisteid ahendava koelise massi eemaldamine (laser- ja krüoteraapia, elektrokoagulatsiooni või tangide abil) 
• Balloonkateeterravi massiivse kopsuverejooksu peatamisel 
• Hingamisteede striktuuride ravi stentide paigaldamisega (nn. võrk- või korvstendid) 
• Dilatatsioon hingamisteede striktuuride korral 
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• Endobronhiaalne kiiritusravi (viiakse Ir192 isotoop kasvajamassi lähikonda – kiirguse penetratsioon 1 cm raadiuses 
–nn. HDR – “high-dose radiation”) 
• Kasvajate fotodünaamiline ravi – (kasvaja fotosensibilisatsioon i.v. hematoporfüriiniga + Ar-laseri kiirgus 
fiiberbronhoskoobi kaudu) 
• Kopsu osa ravilavaaž (näiteks pulmonaalse alveolaarse proteinoosi korral) 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia absoluutsed vastunäidustused 
• Patsiendi nõusoleku puudumine 
• Vilumustega protseduuri läbiviija puudumine 
• Tingimuste puudumine potentsiaalsete komplikatsioonidega toimetulekuks 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia suhtelised vastunäidustused  
Oluliselt suurenenud tüsistuste riskiga olukorrad: 
• Pahaloomulised või värsked südame rütmihäired 
• Ebastabiilne stenokardia 
• Värske südamelihaseinfarkt 
• Raske hüpokseemia, eriti kui ei parane hapnikravi abil 
• Raskekujuline veritsusvalmidus 
• (Tõenäoliselt ebakooperaabelne patsient) 
Suurenenud tüsistuste riskiga olukorrad: 
• Patsiendi halb kooperatsioon 
• Trahhea tugevasti väljendunud stenoos 
• Ebastabiilne astma 
• Hingamispuudulikkus koos raske hüpokseemia ja/või CO2 retentsiooniga 
• Aneemia 
Suurenenud tüsistuste riskiga olukorrad: 
• Pulmonaalne hüpertensioon (biopsia vastunäidustatud) 
• Vena cava superior’i sündroom (biopsia vastunäidustatud) 
• Koagulopaatiad (biopsia vastunäidustatud) 
• Äge kardiovaskulaarne või hingamispuudulikkus 
• Röntgenoloogiliselt: mediastiinumi nihe (näit. ulatusliku eksudatiivse pleuriidi korral) 
• Äge ülemiste hingamisteede infektsioon 
• Rigiidse instrumendiga protseduuri korral kõri ja lülisamba kaelaosa arenguanomaaliad ning deformatsioonid 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – riskiga seotud protseduurid 
• Laserravi 
• Transbronhiaalne biopsia 
• Biopsia hea verevarustusega tuumorist 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – patsiendi ettevalmistamine 
• Patsiendi informeeritud nõusolek 
• Patsient söömata-joomata vähemalt 8 tundi enne protseduuri (vähendamaks seedekulgla sisu aspiratsiooni riski) 
• Lokaalanesteesia (2% lidokaiini + bronhodilataatori – 0,25 mg ipratroopiumbromiidi või 2,5 mg salbutamooli 
nebuliseeritud lahuse inhalatsioon 
• Optimaalne premedikatsioon: Atropiin 0,1 mg + midasolaam 2,5 mg või diasepaam 10 mg i.v.) – sedatsiooniks, 
amneesiaks, kooperatsiooni parandamiseks, köha ja sekretsiooni pärssimiseks – kõrvaltoimed – patsient peab 
tulema uuringule ja lahkuma koos saatjaga, ei saa juhtida autot samal päeval jne. 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – patsiendi protseduuriaegne monitooring 
• Pidev O2 manustamine ninakanüüliga 2-10 L/min protseduuri ajal ja pärast seda 
• Perifeerse veenitee rajamine enne protseduuri 
• Pidev SpO2 monitooring pulssoksümeetriga 
• Pidev südame löögisageduse monitooring 
• Vererõhu monitooring 
• Paljudes keskustes on kasutusel ka pidev EKG monitooring 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – juurdepääs hingamisteedesse 
• Nina kaudu – transnasaalne – paljude arvates mugavaim patsiendile 
• Suu kaudu – levinuim 
• Trahhea kanüüli kaudu või läbi intubatsioonitoru mehhaaniliselt ventileeritavatel patsientidel 



 

 
Joonis a  
Fiiberoptiline bronhoskoop Pentax FB-19TV 
 

 
Joonis b 
Fiiberoptiline bronhoskoopia videobronhoskoobiga Pentax EB-1970K  
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• Lokaalanesteesias bronhoskoopia laual, seliliasendis 
• Suu kaudu 
• Lisahapnik ninakanüüli kaudu 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – bronhoskoobi liikumine ja vaatlus 
• Instrumendi otsa viimine neelu ja kõri tasemele 
• Häälepaelte seisundi ja liikuvuse hindamine 
• Bronhoskoobi viimine häälepaelte vahelt lävi – vajadusel uuritava köhatamise ajal 
• Hingetoru uurimine, bifurkatsiooni kirjeldamine (võimalik lamenemine) 
• Kõikide tsentraalsete bronhide ja nende hargnemiste kirjeldamine kuni subsegmendibronhideni (anatoomia, 
asetus, kariinide teravus, bronhide läbimõõt, seinte liikuvus, tekstuur, limaskesta värvus, turse, sekreetide 
olemasolu ja iseloom, limaskesta põletiku ja/või infiltratsiooni olemasolu, iseloom) 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – materjali võtmine ja abiuuringud 
Materjal uuringuks: 
• Mikrobioloogiliseks 
• Tsütoloogiliseks 
• Histoloogiliseks  
Kasutatavate protseduuride diagnostiline väärtus sõltub: 
• Materjali (näit. biopsiate) suurusest 
• Proovide (näit. biopsiate) arvust 
• Haigusprotsessi iseloomust ja paigutusest (levikust) 
• Endoskoopiliselt silmaga nähtavate leidude korral on “diagnostiline tootlikkus” 70-95%, muidu palju väiksem 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – tsütoloogilised proovid 
• Sekreedi aspiratsioon (loputus ja bronhilavaaž) – ka bakterioloogilised analüüsid 
• Kaabe harjaga → tsütoloogiline proov 
• Harjaproov kaksikkateetriga - nn. “kaitstud harja proov” (bakterioloogiline või tsütoloogiline proov selektiivselt 
haiguskolde piirkonnast) 
• Transbronhiaalne peennõelbiopsia (tegelikult aspiratsioonitsütoloogia) – läbi tsentraalse bronhi seina selle taga 
olevate struktuuride (lümfisõlmed, lisamass jne.) punkteerimiseks; eelduseks on täpne piltdiagnostika (CT-uuring) ja 
topograafilise anatoomia hea tundmine; sageli punkteeritakse trahhea bifurkatsiooni (kariini) alust piirkonda 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – biopsiavõimalused 
• Bronhilimaskesta tangbiopsia 
• Transbronhiaalne biopsia e. nn. “kaugbiopsia” (kasutusel abimeetodina difuussete kopsuhaiguste histoloogilise 
diagnoosi selgitamisel) – radioloogilise leiu j. või difuusse kopsuhaiguse korral ka vabalt valitud segmendis tangide 
viimisega bronhoskoobi vaateväljast oluliselt perifeersemale 

• Tüsistusteks võivad olla õhkrind ja verejooks 
• Kasutusel siiski vaid küllaldaselt difuussete protsesside (näit. II-III staadiumi sarkoidoos) korral 

 
 



 
Joonis c  
Fiiberoptilisel bronhoskoopial kasutatavad biopsiatangid 
 
 

 
Joonis d  
Fiiberoptilisel bronhoskoopial kasutatav tsütoloogiahari 
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Joonis e  
Fiiberoptilisel bronhoskoopial kasutatav nõel transbronhiaalseks nõelaspiratsioonitsütoloogiaks 
 
Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) fiiberoptilisel bronhoskoopial 
• Kopsu perifeerse osa (segmendi või subsegmendi loputus kindla hulga kehatemperatuurini viidud füsioloogilise 
lahusega: bronhoskoobi distaalne ots viiakse hermeetiliselt distaalsesse bronhiharusse, loputused-
tagasiaspiratsioonid 20 ml portsjonite kaupa, kokku viiakse 100-200 ml 
• Biokeemiline, bakterioloogiline ja tsütoloogiline materjal erinevate kopsuhaiguste diagnostikaks 
 
Bronhoalveolaarse lavaaži (BAL) leid 
• BAL normaalne tsütoloogiline leid sõltub uuringut läbiviivast laboratooriumist –  

• lümfotsüüte 20-30% 
• neutrofiile 2-5% 
• eosinofiile 2% 
• ripsepiteelrakke 2-6% 
• alveolaarmakrofaage – ülejäänud osa (~80%)  

• Kvaliteeti alveolaartasandi esindatuse mõttes näitab alveolaarmakrofaagide suur ja ripsepiteeli väike osakaal 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia tüsistuste esinemine 
• Fiiberbronhoskoopia on kogenud kätes ohutu protseduur 
• Põhilisi tüsistusi esineb 0,08-5% 
• Surmaga lõppenud tüsistusi 0,01-0,5% 
• Suurima tüsistuste ohuga on südame isheemiatõbe ja/või kaugelearenenud kopsuhaigust põdevad patsiendid 
• Peamised komplikatsioonid 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia peamised tüsistused 
• Õhkrind 
• Verejooks hingamisteedest 
• Hingamispuudulikkus 
 
Fiiberoptilise bronhoskoopia muud tüsistused 
• Sedatsioonist tingitud hüpoventilatsioon 
• Hüpokseemia 
• Südame rütmihäired 
• Müokardi isheemia 
• Bronhospasm 
• Palavik (tekib sageli samal päeval) 
• Bakterieemia (arvat. sama päeva palaviku peamine põhjus) 
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Jäiga bronhoskoobiga bronhoskoopia eelised ja puudused 
• Jäiga instrumendiga bronhoskoopia on peamiselt raviprotseduur, harva võetakse ette diagnostilise protseduurina 
• Kasutusalad vähenevad 
Eelised: 
• Avar juurdepääs mitmesuguste (fiiberbronhoskoopiaga võrreldes suuremamõõtmeliste) instrumentidega jättes 
samas hingamisteed hingamisele avatuks 
Puudused: 
• Ei saa uurida distaalsemaid hingamisteid 
• Ei saa teostada mehhaanilisel ventilatsioonil olevatel patsientidel 
 
Jäiga bronhoskoobiga bronhoskoopia näidustused 
• Suure võõrkeha eemaldamiseks 
• Massiivne hemoptoe 
• Suurte hingamisteede obstruktsioon 
• Suurte hingamisteede obturatsioon massiivse limaerituse poolt 
• Bronhide või trahhea stentimine või dilateerimine 
• Laserkirurgilised menetlused 
 
Jäiga bronhoskoobiga bronhoskoopia vastunäidustused 
• Samad, mis fiiberoptilise bronhoskoopia korral 
 
Jäiga bronhoskoobiga bronhoskoopia protseduur ja tingimused 
• Viiakse läbi üldanesteesias 
• Vajalikud on operatsioonitoa tingimused ja kogenud personal 
 
Jäiga bronhoskoobiga bronhoskoopia riskid ja tüsistused 
Peamised riskid: 
• Samad, mis üldanesteesial 
Lisaks:  
• Kaela, selja, alalõualuu või kolju vigastuste agravatsioon 
 
Leid fiiberoptilisel bronhoskoopial 
 

 
Joonis 1 Vasaku häälepaela parees 
 
 
 
Leid fiiberoptilisel bronhoskoopial 
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Joonis 2 Trahhea kõhreline ja membranoosne osa 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia 
 

 
Joonis 3 Katarraalne endobronhiit 
 

 8



 
Joonis 4 Normilähedane limaskesta leid 
 
Fiiberoptiline bronhoskoopia – katarraalne endobronhiit 
 

 
Joonis 5 Patsiendil I staadiumi sarkoidoosi kahtlus 
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Leid fiiberoptilisel bronhoskoopial 
 

 

n

Joonis 6 Trahhea düskineesia – valendiku  ahenemine seinte 
 

Joonis 7 Bronhi atreesia 
 

 

Trahhea eessei
Trahhea tagasein
pehmuse tõttu 
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Joonis 8 II staadiumi sarkoidoos: surve kesksagara bronhile suurenenud lümfisõlmedest 
 

 
Joonis 9 Subglotilised granuloomid ja granulatsioonkude endotrahheaalse intubatsiooni järgselt 
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Bronhilimaskesta biopsia fiiberoptilisel bronhoskoopial 
 

 
Joonis 10 Biopsia võtmine tangidega Olympus FB-19C 
 
Bronhilimaskesta biopsia fiiberoptilisel bronhoskoopial 
 

 
Joonis 11 Biopsia võtmine tangidega Olympus FB-19C 
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Bronhilimaskest vahetult biopsia järel 
 

 
Joonis 11a 
 
Leid fiiberoptilisel bronhoskoopial 
 

 
Joonis 12 Haavaarm biopsia võtmise järgselt 
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Joonis 13 Transbronhiaalne nõelaspiratsioonibiopsia võtmine trahhea bifurkatsiooni alt 
 

 
Joonis 14 Limaskesta täppverevalumid kroonilise köhaga patsiendil 
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Joonis 15 Limane sekreet paremal kesksagarabronhi suudmes 
 

 
Joonis 16 Limaskesta tolmustus (“transparentne antrakoos”) 
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Joonis 17 Võõrkeha eemaldamise järgne seisund intermediaarbronhi lõpposas paremal 
 

 
Joonis 18 Vastavate bronhide kootumine vasaku ülasagara tsirroosi tõttu 
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Joonis 19 Osteoblastiline trahheobronhopaatia (trahheas) 
 

 
Joonis 20 Osteoblastiline trahheobronhopaatia 
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Joonis 21 Trahhea bifurkatsiooni lamenemine suurenenud subkarineaalsetest lümfisülmedest 
 

 
Joonis 22 Papilloom paremas alasagara bronhis 
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Joonis 23 Polüüp parema alasagarabronhi eesmis-lateraalsel seinal 
 

 
Joonis 24 Kartsinoid parema alasagara bronhi algusosas 
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Joonis 25 Endobronhiaalne adenokartsinoom paremal intermediaarbronhi alguses 
 

 
Joonis 26 Suurerakuline kartsinoom paremal kesksagara suudmel 
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Joonis 27 Periendobronhiaalse kasvuga kartsinoom vasakus peabronhis 
 

 
Joonis 28 Nekrootilise pinnaga lamerakuline (epidermoidne) vähk paremas alasagarabronhis 
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Joonis 29 Maliigse melanoomi metastaasid bronhilimaskestas 
 

 

Anastomoos 

Trahhea  
tagasein 

Joonis 30 Anastomoos trahhea ja vasaku peabronhi vahel (pärast parempoolset pulmonektoomiat koos trahhea 
bifurkatsiooni resektsiooniga) 
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Joonis 31 Vasaku peabronhi könt epidermoidse kartsinoomi tõttu teostatud pulmonektoomia järel 
 

 
Joonis 32 Raske bronhide seeninfektsioon ägeda müeloidse leukeemiaga patsiendil 
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