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KROONILINE BRONHIIT 
 
DEFINITSIOON: Krooniline bronhiit - kroonilise produktiivse köha esinemine vähemalt kolmel kuul 
aastas vähemalt kahel järjestikusel aastal (ATS, 1962) 
 
Kroonilise bronhiidi etioloogia ja riskitegurid 
 
Erinevad välis- ja sisetegurid 
Peamine - sigaretisuitsetamine  

Suitsetajatel:  
- 50%  krooniline bronhiit 
- 15-20%  krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) (Tager & Speizer, 1976) 

• α1-antitrüpsiini puudulikkus  
• Teatud professionaalsed ekspositsioonid 

  
Teised võimalikud tegurid: 

• Saasted õhus (SO2) 
• Passiivne suitsetamine (FEV1  5%) 
• Ekspositsioonid teatud teguritele töökohal (Cd, Si) 
• Korduvad hingamisteede infektsioonid, eriti lapseeas 
• Madal sotsioökonoomiline staatus 

 
Kroonilise bronhiidi ägenemine - patogeenidega seotud trendid kaasajal 
 

• S. pneumoniae osakaalu vähenemine endisega võrreldes 
• Invasiivsete S. pneumoniae tüvede levik (suitsetajatel) (Nuorti et al., NEJM 2000) 
• H. influenzae β-laktamaasi produktsiooni tõus 
• H. parainfluenzae osakaalu tõus 
• Atüüpiliste tekitajate (Legionella spp., C. pneumoniae osakaalu tõus (suitsetajatel) 
• Tõuseb risk haigestuda pneumooniasse, eriti 

- gramnegatiivsesse (P. aeruginosa) 
- bakterieemilisse 
 

Kroonilise bronhiidi patogenees 
 

• Mukotsiliaarse puhastusfunktsiooni langus 
• Bakteriaalne adhesioon, kolonisatsioon 
• Kroonline põletik  
• Perioodilised bakteriaalsed ägenemised 
• Bakterite elutegevuse produktide kahjustavad ja põletikku alalhoidvad funktsioonid 

H. influenzae eriline roll kroonilise bronhiidi patogeneesis: 
• Proteaaside ja oksüdatiivsete radikaalide vabanemine neutrofiilidest ja bakteritest 
• Progressiivne hingamisteede destruktsioon kaitsemehhanismide edasise kahjustusega 
• Tugevnev bakteriaalne koormus - circulus vitiosus 

 
Kroonilise bronhiidi histopatoloogiline taust 

• Lima hüpersekretsioon 
• Bronhilimaskesta põletik 
• Limanäärmete hüpertroofia 
• Karikrakkude hüperplaasia 
• Põletikuline infiltraat makrofagaalne ja neutrofiilne  
• Lümfotsüüdid CD8+ (korrelatsioon FEV1) 
• Vähe eosinofiile (v. a. ägenemisel) 
 

Kroonilise bronhiidi kulg ja tähendus inimesele 
 

• Patsiendi füüsiline sooritusvõime langeb 
• FEV1 personaalne parim tulemus langeb 
• Hospitaliseerimiste sagedus tõuseb 
• Ägenemiste arv aastas tõuseb 
• Periood eelmisest ägenemisest järgmiseni lüheneb 
• Bakteriaalne kolonisatsioon muutub püsivamaks 
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Antibakteriaalne ravi kroonilise bronhiidi bakteriaalse ägenemise (AECB) korral 
 
Kroonilise bronhiidi bakteriaalse ägenemise põhjused: 
 
Primaarne – infektsioon, sekundaarseid põhjusi on väga palju erinevaid – südamepuudulikkuse ägenemine, 
teiste kaasuvate haiguste ägenemine jne. 
 
Patogeensete bakterite leid AECB korral 50-80% (erinevalt pneumooniast, mil leitakse <50%) 

• “Suur kolmik” H. influenzae. S. pneumoniae, M. catarrhalis 
• Kaugelearenenud juhtudel (raske obstruktsiooni korral) Enterobacteriaceae ja Pseudomonas liigid 
 

AECB korral tõuseb dramaatiliselt bakterite hulk/kontsentratsioon bronhiaalpuus. 
Vastavalt KOK progresseerumisele muutub mikrofloora sedamööda mida enam: 

• FEV1 langeb (tabel 1). 
• hospitaliseerimiste sagedus tõuseb 
• ägenemiste arv aastas tõuseb 
• periood eelmisest ägenemisest järgmiseni lüheneb 

 
Tabel 1. Mikrofloora sõltuvus kroonilise bronhiidiga patsientidel haiguse (obstruktsiooni) evolutsioonist 
 
I aste FEV1 >1,5 l S. pneumoniae, grampositiivsed kokid 

II aste FEV1 0,75- 1,5 l 
H. influenzae,  
H. parainfluenzae, 
M. catarrhalis 

III aste FEV1 <0,75 l Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas spp. 

 
Millal on kroonilise bronhiidi bakteriaalsete ägenemiste korral antibiootikumidest kasu? 

• Antibiootikumidest ei ole kasu ägenemiste ärahoidmisel 
• Kroonilise bronhiidi bakteriaalsete ägenemiste korral on efektiivsed, kui on olemas bakteriaalse 
infektsiooni tunnused (palavik, leukotsütoos, muutused rindkere röntgenfilmil) 
• Otsus ravida antibiootikumidega põhineb kliinilistel alustel 
• Enamefektiivne keskmise raskusega kuni raskete juhtude puhul 
• Kui esineb kaasuv kopsu- või südamehaigus 
• Ägenemised on sagedased (³4 korda eelneva jooksva aasta jooksul) 

 
Antibakteriaalse ravi näidustused kroonilise bronhiidi ägenemise korral 
 
Antibakteriaalne ravi on efektiivne ja näidustatud kroonilise bronhiidi ägenemise korral, kui esinevad vähemalt 
kaks alljärgnevatest kroonilise bronhiidi ägenemise tunnustest nn. “kardinaalsed sümptomid”): 
 
1) tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud hingeldus 
2) tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud rögaeritus 
3) röga muutunud varasemaga võrreldes purulentse(ma)ks 
 
Siit tulenevad nn. ägenemise tüübid: 
 
I tüüpi ägenemine – olemas 3 tunnust 
II tüüpi ägenemine – olemas 2 tunnust 
III tüüpi ägenemine – olemas 1 tunnus 
 
Teised, nn. vähem olulised näitajad ei ole antibakteriaalse ravi alustamise seisukohast määravad: 
 
4) ilmunud palavik 
5) tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud köha 
 

• Antibakteriaalne ravi näidustatud ja efektiivne, kui on olemas vähemalt kaks tunnust, s.t. I ja II tüüpi 
ägenemise korral 
 
• Antibiootikumidest ei ole üldjuhul kasu kergemate ägenemiste puhul 
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Kroonilise bronhiidi bakteriaalse ägenemise (AECB) ravi 
 
Antibakteriaalne ravi – sõltuvalt järgmistest teguritest 
 

• personaalne anamnees  
- haiguse raskus kokkuvõttes 
- haiguse kogukestus 
- ägenemiste tavaline kestus 
- ägenemiste sagedus 
- ägenemistevahelise perioodi pikkus 

• kopsufunktsioon (FEV1) stabiilses faasis 
• mikrobioloogia 

• individuaalne ravikogemus 
- ravi efektiivsus 
- ravi toime ägenemiste raskusele ja kestusele (kliinilised haigustunnused + 

mikrobioloogia) 
- ravi toime ägenemiste sagedusele 
- ravi toime ägenemistevahelise perioodi pikkusele 

 
• Arvestada haiguse “evolutsiooni” antud indiviidil (tabelid 1 ja 2).  

 
Empiiriline ravi 

• segafloora kultiveerimine ja ravimtundlikkuse määramine ei anna raviökonoomiat 
• traditsioonilised vahendid on sageli niisama efektiivsed kui uued, kallid antibiootikumid (välja arvatud 
rasked vormid raske obstruktsiooniga patsientidel ning eeldatava resistentse mikrofloora korral) 

 
Alternatiiv:  preparaadi valik võiks põhineda: 

• kohalikel segafloora ja resistentsuse leviku andmetel 
• patsiendi varasemate mikrobioloogiliste uuringute andmetel (kuni 2…3 viimase aasta andmetel) 
• haiguse arengustaadiumi tundmisel (Tabelid 1 ja 2) 

 
Mikrobioloogiline diagnoos on põhjendatud järgmistel juhtudel: 

• varasema ravi ja selle tulemuste andmed puuduvad või on puudulikud 
• varasemad mikrobioloogiliste uuringute andmed puuduvad või on ebapädevad, näiteks antud 
(muutunud) situatsioonis 
• rasked kaasuvad südame-veresoonkonna või kopsuhaigused 
• ebaõnnestunud ravi 
• kliiniliselt rasketel juhtudel (raske obstruktsioon) 
• *eakatel inimestel (≥65 a.) 
• *piirkondades, kus kohaliku segafloora liigiline koosseis ja resistentsus on teadmata 

 
Ravi kestus: 
Vähemalt 7 päeva (kui pole teisiti sätestatud) 
 
Ravimid ja raviskeemid kroonilise bronhiidi bakteriaalse ägenemise raviks 
 
Uuemad makroliidid: 
 
Asitromütsiin  

• 500 mg×1  3 päeva 
• 500 mg×1 1. päeval, edasi 250 mg×1, kokku 5 päeva 

või 
 
Klaritromütsiin 250-500 mg×2 vähemalt 5 päeva 
või 
 
2. põlvkonna fluorokinoloon (tsiprofloksatsiin 500 mg×2 või ofloksatsiin 400 mg×2 
või 
 
β -laktaam (amoksitsilliin 500-1000 mg×3) 
või 
 
β -laktaam + b-laktamaasi inhibiitor (amoksitsilliin + klavulaanhape 500-1000 mg×3) 
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Tabel 2. Kroonilise obstruktiivse bronhiidi bakteriaalse ägenemise ravi vastavalt obstruktsiooni “evolutsioonile” 
 

I aste 
• aminopenitsilliin ± b-laktamaasi inhibiitor 
• 2. põlvkonna tsefalosporiin 
•  “uus” makroliid (klaritromütsiin või asitromütsiin) 

II aste 
• 2. või 3. põlvkonna tsefalosporiin 
• β-laktaam + β-laktamaasi inhibiitor 
• 3. põlvkonna fluorokinoloonid 

III aste • i.v./p.o. 2. või 3. põlvkonna tsefalosporiin 
• 3. põlvkonna fluorokinoloonid 

 
Ravida (vastavalt KOKi raskusastmele) ka 

·     obstruktsiooni 
·     hüpokseemiat 

 
Lisaks muudele farmakoteraapia võtetele on ravikuuril süsteemsete kortikosteroididega oluline koht 
obstruktsiooni leevendamisel kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (kroonilise bronhiidi) ägenemise ajal.  
 
Põhjendatud on ka inhaleeritavate antikolinergiliste ravimite (ipratroopiumbromiid – meil Atrovent® nime all) ja 
β2-agonistide (ka nende ravimite segu) kasutamine ägenemise ajal, kuid nimetatud bronhodilataatorite 
kasutamine ei mõjuta laiemas perspektiivis KOKi kulgu. Metüülksantiinide efekt bronhodilatatsiooni 
vaatevinklist on võrdlemisi väike, küll aga lisab nende manustamine kõrvaltoimete riski.  
            
Hapnikravi on näidustatud säilitamaks PaO2 >60 mmHg ja SaO2 >90%. Hapniku ülemäärasest annustamisest 
bronhiidihaigel või bronhiidi ülekaaluga KOK haigel tuleb hoiduda hüperkapnia ohu tõttu. mis on tingitud 
tsentraalse hüpokseemilise ventilatsioonistimulatsiooni kadumisest ja ventilatsiooni-perfusiooni ebatasakaalu 
süvenemisest alveolaarse hüpoventilatsiooni tõttu (viimane on väikeste hingamisteede püsiobstruktsiooni 
korral niikuinii olemas). 
 
Äärmiselt oluliseks ja ainsaks haigusprotsessi peatavaks ravivõtteks on suitsetamisest loobumine! 
 
Alumiste hingamisteede infektsioonide profülaktika – vaktsineerimine 
 
Vaktsineerimine gripi vastu 
 
Gripivaktsiinid on soovitatavad – hoiavad ära: 

• haigestumist pneumooniasse 53% (Gross et al., 1995) 
• hospitaliseerimisi pneumoonia tõttu 50%  
• suremust pneumooniasse 68%  
• KOK ägenemist ja suremust eakatel isikutel 50%  

 
Näidustatud 

• eakatel (≥65 a.) 
• patsientidel  
• kaasuvate haigustega hooldusasutuste asukatel 
• meditsiinitöötajatel 
• HIV-positiivsetel 
• reisi eel epideemiapiirkonda 

 
Kord aastas, septembrist poole novembrini 
On majanduslikult efektiivne, kui kasutada näidustustel 
 
Vaktsineerimine S. pneumoniae vastu: 
 
Näidustatud 

• eakatel (≥ 65 a.) 
• <65 a., kui esinevad kaasuvad haigused 

 
Polüvalentne S. pneumoniae-vaktsiin (Pneumovax®) 
 
Revaktsineerimine 5 aasta tagant, kui patsient on olnud viimase vaktsineerimise ajal <65 a. 
  
 


