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Bronhoskoopial esinevate leidude klassifikatsioon (Jaapani Kopsuvähiliidu ümbertöötatud 
klassifikatsioon, 2004) 
 
  
1. Bronhide struktuuri endoskoopiline uurimine 
 
A. Limaskest 
 
Normaalne leid 
• Läbipaistvus 
• Limaskesta pinna läige 
 
Haiguslikud muutused 
• Kahvatus ja läbipaistmatus 
• Limaskesta läike puudumine 
• Veresoonte puudumine 
• Limaskesta pinna ebatasasus 
• Tuumor (sõlmeline, hulgisõlmeline, sõmerja pinnaga, ebakorrapärase pinnaga) 
• Kasvajaga seotud veresoonte esilevõlvumine 
• Kärbumine (nekroos) 
• Limaskesta voldilisuse muutumine (paksenemine, kadumine)  
• Bronhiseina haavandumine 
  
Ba. Limaskesta aluskiht - subepiteliaalne osa 
 
Normaalne leid 
• Valkjad limaskesta pikivoldid 
• Veresoonte võrgustik 
 
Haiguslikud muutused 
• Turse 
• Punetus 
• Veritsus 
• Tähnilisus (punkt-verevalumid) 
• Aluskihi veresoonte esilevõlvumine 
• Limaskesta ebatasasus 
• Kõhrketaste ja tsirkulaarsete eristumatus 
• Läbipaistev limaskesta antrakoos (tolmustus) 
• Limaskesta atroofia 
• Limaskesta näärmete suurenemine 
• Limaskesta paksenemine 
• Tuumor (sõlmeline, hulgisõlmeline, siledapinnaline, ebakorrapärase pinnaga) 
• Limaskesta voldilisuse haiguslik muutumine (ebakorrapärasus, paksenemine, kadumine) 
• Bronhiseina haavandumine 
 
Bb. Limaskesta aluskiht - silelihas 
  
Normaalne leid 
• Tsirkulaarne voldilisus 
• Bronhikõhrede valendikku väljaulatumine 
  
Haiguslikud muutused 
• Limaskesta atroofia 
• Limaskesta paksenemine 
• Tuumor (siledapinnaline) 
• Subepiteliaalsete veresoonte esilevõlvumine 
• Köbrukesed 
 
Bc. Limaskesta aluskiht – silelihaskihist väljapoole jääv kiht 
 
Normaalne leid 
• Poolringikujulised kõhred (näit. trahheas) 
• Bronhikõhrede väljaulatumine valendikku 
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Haiguslikud muutused 
• Limaskesta atroofia 
• Limaskesta paksenemine 
• Rõhutatud, ebakorrapärased voldid 
• Siledapinnaline tuumor 
 
Bd. Limaskesta aluskiht – ekstramuraalne kiht 
 
Normaalne leid 
• Tähelepandamatu 
 
Haiguslikud muutused 
• Stenoos või obstruktsioon välise kompressiooni tagajärjel 
 
2. Bronhivalendiku endoskoopiline uurimine 
  
1) Stenoos 
• Tingitud kahjustava teguri endobronhiaalsest ekspositsioonist 
• Tingitud haigukoldest, mis paikneb limaskesta aluskihis 
• Tingitud silelihaskihis või sellest väljapoole jäävas kihis asuvast haiguskoldest 
• Tingitud bronhiseinavälisest kompressioonist 
 
2) Obstruktsioon 
• Tingitud kahjustava teguri endobronhiaalsest ekspositsioonist 
• Tingitud haigukoldest, mis paikneb limaskesta aluskihis 
• Tingitud silelihaskihis või sellest väljapoole jäävas kihis asuvast haiguskoldest 
• Tingitud bronhiseinavälisest kompressioonist 
 
3) Esilevõlvumine 
 
4) Kompressioon 
 
5) Ebanormaalne hargnemine 
 
6) (Trahhea) bifurkatsiooni haiguslikud muutused 
• Laienemine (lamenemine) 
• Kompressioon 
• Konstriktsioon 
 
3. Patoloogiline materjal / võõrained bronhivalendikus 
  
• Hulga ja/või kvalitatiivse olemuse poolest ebanormaalne sekreet 
• Veritsus (jätkuv veritsus, värske veri, verehüübed, laostunud veri jne.) 
• Kivid (bronholitiaas) 
• Võõrkehad 
 
4. Häired bronhiseinte liikumises 
 
• Ebanormaalne liikumine hingamisel 
• Ebanormaalne liikumine köhimisel 
 
 


