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Kroonilise bronhiidi definitsioon 
 
• Kroonilise bronhiidi kliiniline definitsioon:  

 
Lima/röga eritus ja köha valdaval osal päevadest vähemalt kolmel kuul aastas vähemalt kahel 
järjestikusel aastal, mille põhjuseks on sigaretisuitsetamine, kusjuures teised köha ja rögaerituse 
põhjused on välja lülitatud (ATS, 1962; Medical Research Council, 1965; Snow et al., 2001) 
 
Kroonilise bronhiidi ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse seosed 
 
• Ühine etiopatogenees 

 
Kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (hingamisteede obstruktsiooni) tingivad: 
• “Väikeste hingamisteede haigus” e. krooniline bronhioliit - kaasneb sama 

etiopatogeneesi tõttu suurel osal suitsetajatest 
• Emfüseem 
 
Kroonilise bronhiidi epidemioloogia (Gulsvik, 2001)  
 
• 3-17% arenenud riikides 
• 13-27% vähemarenenud maades 

 
• Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK): 

o 4-6% Euroopa riikide täiskasvanud elanikkonnast 
o 10-12% Saksamaal (Doll et al., 2002) 
o 9,1% Hispaanias (Pena et al., 2000) 
o 4,8% Prantsusmaal (Huchon et al., 2001) 

 
Kroonilise bronhiidi etioloogia ja riskitegurid 
 
Peamine kahjustav tegur - sigaretisuitsetamine  
• Suitsetajatel:  
• 50%  krooniline bronhiit 
• 15-20%  KOK (Tager & Speizer, 1976) 
• α1-antitrüpsiini (α1-PI) puudulikkus  
• Teatud professionaalsed ekspositsioonid  
 
Teised võimalikud tegurid: 
• Saasted keskkonnas ja õhus (SO2 jt.) – pikaajaline ekspositsioon 
• Passiivne suitsetamine (FEV1  5%) 
• Ekspositsioonid teatud teguritele töökohal (Cd, Si) 
• Korduvad hingamisteede infektsioonid, eriti lapseeas 
• Madal sotsioökonoomiline staatus  
 
Krooniliste bronhiidi võimalikud patofüsioloogilised mehhanismid 
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Kroonilise bronhiidi patogenees  
 
Kahjustavad tegurid 
↓ 
• Bronhide ja bronhioolide limaskesta põletik 
↓ 
• Morfoloogilised muutused limaskestas (ripsrakkude kahjustus, limanäärmete hulga 

suurenemine jne.) 
↓ 
• Mukotsiliaarse puhastusfunktsiooni langus, lima hüpersekretsioon 
↓ 
• Bakteriaalne adhesioon, kolonisatsioon 
↓ 
• Kroonline põletik, hingamisteede turse, remodelleerumine 
↓ 
• Püsiobstruktsioon, perioodilised ägenemised (bakteriaalsed)  
↓ 
• Bakterite elutegevuse produktide kahjustavad ja põletikku alalhoidvad funktsioonid 
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Kroonilise bronhiidi puhuse hingamisteede kahjustuse teke  
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H. influenzae eriline roll kroonilise bronhiidi patogeneesis  

Proteaaside ja oksüdatiivsete radikaalide vabanemine neutrofiilidest ja bakteritest 
ega 

roonilise bronhiidi patohistoloogia 

Lima hüpersekretsioon 
 ja seinte fibroos 

agaalne ja neutrofiilne 

roonilise bronhiidi “loomulik kulg” ja tähendus inimesele 

Patsiendi füüsiline sooritusvõime langeb 

seni lüheneb 

ldised seosed 

n diagnoositav kui: 

erida viimase aasta jooksul 

 
• 
• Progressiivne hingamisteede destruktsioon kaitsemehhanismide edasise kahjustus
• Tugevnev bakteriaalne koormus - circulus vitiosus  

enzae mitmete erinevate tüvede poolt • Samaaegselt on hingamisteed koloniseeritud H. influ
(Murphy & Sethi, 1992) 
 
K
 
• 
• Bronhilimaskesta põletik
• Limanäärmete hüpertroofia 
• Karikrakkude hüperplaasia 
• Põletikuline infiltraat makrof
• Lümfotsüüdid CD8+ (korrelatsioon FEV1-ga) 
• Vähe eosinofiile (v. a. ägenemisel)  
 
K
 
• 
• FEV1 personaalne parim tulemus langeb 
• Hospitaliseerimiste sagedus tõuseb 
• Ägenemiste arv aastas tõuseb 
• Periood eelmisest ägenemisest järgmi
• Bakteriaalne kolonisatsioon muutub püsivamaks 

• Muutub mikrofloora 
 
Ü
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Kroonilise bronhiidi raskus 
 

Raske krooniline bronhiit o• 
• Enam kui 4 ägenemist viimase aasta jooksul 

e• Ägenemise tõttu on tulnud patsienti hospitalis



• Patsiendil on isiklikuks parimaks kopsufunktsiooni näitajaks raske obstruktsioon (isiklik parim 
FEV1 <50% eeldatavast) 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise olemus (Bhowmik et al., 2000) 
 
• Sümptomite muutumine raskemateks 
• Hingamisteede põletiku aktiveerumine 
• Patsiendi füsioloogiliste näitajate halvenemine  
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise prognoos 
 
• Ägenemiste sagedus on otseselt seotud kopsufunktsiooni langusega (Kanner et al., 2001; 

Donaldson et al., 2002)  
• Suremus mitteraske ägenemise korral 4% (Mushlin et al., 1991) 
• Suremus intensiivraviosakondades ravitute hulgas 24-46%, sõltuvalt: 

o Haiguse raskusest eelnevalt 
o Kõnealuse ägenemise kogukestusest 

 
Kroonilise bronhiidi ägenemise üldine haiguspilt 
• Kaebusteks hingamisraskus, nõrkus, halb enesetunne; vahel palavik, külmavärinad 
• Auskultatsioonil urinad, suurekaliibrilised räginad, viled ja kiuned, mõnikord hingamishelide 

tasasus 
• Tahhükardia 
• Tahhüpnoe 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise põhitunnused  
(O’Donnell et al., 2003; Bach et al., 2001; Anthonisen et al., 1987) 
 
• Kroonilise bronhiidi ägenemise põhitunnused – vähemalt 48 tunni vältel: 
• Tekkinud või süvenenud hingeldus 
• Tekkinud või süvenenud rögaeritus 
• Röga on muutunud purulentse(ma)ks 
 
 
 
 
 

I tüüpi ägenemine – olemas 3 tunnust 
II tüüpi ägenemine – olemas 2 tunnust 
III tüüpi ägenemine – olemas 1 tunnus 

Kroonilise bronhiidi ägenemise diagnoos 
(Seemungal et al., 2000) 
 
“Suured kriteeriumid” (samad, mis Anthonisen’i j.) 
• Tekkinud või süvenenud hingeldus 
• Tekkinud või süvenenud rögaeritus 
• Röga muutunud purulentse(ma)ks 
 
“Väikesed kriteeriumid”  
• Vilistav hingamine, valulik kurk, köha, muud lihtsa külmetushaiguse sümptomid 

(ninakinnisus, eritis ninast) 
 
 
 
 
 

Ägenemine on diagnoositav, kui vähemalt kahe järjestikuse päeva vältel on: 
• olemas 2 suurt kriteeriumit või 
• 1 suur kriteerium + vähemalt 1 väike kriteerium 



 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise raskus 
 
• Ägenemise raskusastmete skaalat ei ole kroonilise bronhiidi ägenemise jaoks välja töötatud 

 
Kroonilise bronhiidi ägenemise põhjused (Snow et al., 2001)  
 
• Primaarne – infektsioon – 80% (Adams et al., 2000; Sethi et al., 2000)  

o Bakterid  
o Viirused 

• Sekundaarseid põhjusi on väga palju erinevaid: 
o Allergilised reaktsioonid 
o Keskkonna (õhu) saasted (sigaretisuits, tolm) 
o Ekstrapulmonaalsed infektsioonid 
o Südamepuudulikkuse ägenemine 
o Teiste kaasuvate haiguste ägenemine jne. 
o Kopsuembooliad jt. rasked haigused 

 
Kroonilise bronhiidi ägenemise tüübid tõenäolise etioloogia ja sellest tuleneva 
ravivajaduse alusel (Miravitlles, 2002) 
 
• Purulentsed ägenemised (tõenäoliselt bakteriaalsed) 
• Mukoidsed ägenemised (tõenäoliselt mittebakteriaalsed) 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise etioloogilised tüübid (Miravitlles, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,8 ± 23 % 55,9 ± 22 % FEV1 (keskmine ± SD)  

Jah Tõestamata Paranemine ilma 
antibiootikumita 

- +++ Neutrofiilide elastaas 

+ ++ IL-8 (Interleukiin-8) 

+ ++ LTB4 (Leukotrieen B4)

+ ++ MPO (müeloperoksüdaas) 

17% 83% Baktereid >107 cfu/mL rögas 

33% 90% Bakterite väljakülv 

Valge Kollane/roheline Röga värvus 

Mukoidne (tõenäoliselt 
mittebakteriaalne) 

Purulentne (tõenäoliselt 
bakteriaalne) 

 

Kroonilise bronhiidi sagedase ägenemise riskitegurid (>2 ägenemist aastas) (Miravitlles, 
2002) 



 
• Kõrgem iga 
• Oluline isikliku parima FEV1 väärtuse langus  
• Krooniline lima/röga suuremate koguste eritus 
• Sagedased ägenemised anamneesis 
• Igapäevan köha ja viled-kiuned hingamisel 
• Bronhiidi muud sümptomid 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemine – patogeenid 
 
• Bakterid – 50-60% (Ball et al., 1995): 

esinemissageduse järjekorras (“suur kolmik”) 
o Haemophilus influenzae – sageli intratsellulaarne! (Bandi et al., 2001) 
o Moraxella catarrhalis 
o Streptococcus pneumoniae (10-15%) 
o Teised bakterid – kokku ca 20%): 
o Hilisstaadiumis Pseudomonas aeruginosa 
o Haemophilus parainfluenzae 
o Staphylococcus aureus 
o Enterobacteriaceae 

• Atüüpilised tekitajad (bakterid) – kuni 10%: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae 
• Viirused – kokku 40%, sagedasemad: Gripp A ja B, Rhinovirus, Paragripp, Coronavirus 
 
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 

o gramnegatiivsesse (P. aeruginosa) 
o bakterieemilisse 
  

Kroonilise bronhiidi (k.a. KOK), alumiste hingamisteede kolonisatsiooni ja infektsiooni 
seosed 
 
 
 

Bakteriaalne kolonisatsioon – mikroorganismide persistents ilma kliinilise sümptomatoloogiata 

• Dünaamiline tasakaal makroorganismi kaitsemehhanismide ja mikroorganismide invasiooni 
(adhesiooni, paljunemise, patogeensustegurite) vahel 
• Kliiniliselt → stabiilne – ägenemiste vaheline periood 
• Bakteriaalne kolonisatsioon (22-55% KOK-haigetest stabiilses faasis) (Zalacain et al., 1999) 
• Patogeensete bakterite leid AECB korral 50-80% (erinevalt pneumooniast, mil leitakse 

<50%) 
• Röga kultiveerimine ei erista kolonisatsiooni infektsioonist 
 
Kroonilise bronhiidi ja KOK ägenemise seosed bakteriaalsem infektsiooniga – dilemma 
 
• Patogeen ägenemisel – võrreldes  stabiilse perioodiga kas: 
• Suuremas kontsentratsioonis [(H. influenzae 79% vs. 64%, erinevus mitteoluline (Gump et 

al., 1976)] 



• Leidub suurema tõenäosusega [(H. influenzae 15% vs. 10%, erinevus oluline (Mobbs et al., 
1999)] 
• Vasturääkivad andmed nii bakteriliikide lõikes samas uuringus kui erinevate uuringute 

lõikes 
• Bakteriaalse patogeeni leidmine ei kinnita selle esinemist patogeenina! 
• Bakteriaalse patogeeni mitteleidmine ei välista selle esinemist patogeenina! 
 
Kroonilise bronhiidi ja KOK ägenemine – seosed infektsiooni ja kolonisatsiooniga 
 
• Põhiküsimus - kas alati bakteriaalne infektsioon? 
• Kas alati aluseks bakteriaalne kolonisatsioon? 
• Võib-olla on bakterid kaasnev paranähtus või paremal juhul on bakteriaalne põletik 

sekundaarne ilming (Hirschmann, 2000)? 
• Ägenemise teket soodustab rida tegureid: 

o Viirusinfektsioonid 
o Saasted õhus, tubakasuits, allergeenid 
o Kardiorespiratoorse süsteemi haigusseisundid - ägedad ja krooniliste ägenemine 

(südamepuudulikkus, pneumoonia, kopsuembooliad... 
 
Bakteriaalset kolonisatsiooni soodustavad tegurid 
 
• Sigaretisuitsetamine soodustab alumiste hingamisteede kolonisatsiooni patogeense flooraga 

(Monso et al., 1999; Zalacain et al., 1999) 
• Lapseeas põetud respiratoorsed infektsioonid – hingamisteede limaskesta kahjustus 

mukotsiliaarse puhastusmehhanismi häirumisega, edasi “circulus vitiosus” – limaskesta kahjustus 
põletikust ja bakterite produktidest 
 
• Ägenemiste ajal on bakterioloogia sama, mis koloniseeriv mikrofloora stabiilses faasis 

(Monso et al., 1995) 
 
Kas hingamisteede bakteriaalne kolonisatsioon on ohutu? 
 
• Teadmata: 
• Kas bakteriaalne kolonisatsioon on ohutu? 
• Kas korduvad kliiniliselt sedastatavad ägenemised on ohtlikumad? 
• Kas bakterite eradikatsioon on vajalik? 
• Kas bakterite eradikatsioon on saavutatav? 
 
Ägenemiste tähendus kroonilise bronhiidi kulus 
 
• Ägenemise ajal tõuseb dramaatiliselt bakterite hulk/kontsentratsioon bronhiaalpuus 
• Ägenemise ajal tugevneb põletik hingamistedes kõikides aspektides (Gompertz et al., 2001) 
• Vastavalt KOK progresseerumisele muutub mikrofloora sedamööda mida enam: 

o FEV1 langeb 
o Hospitaliseerimiste sagedus tõuseb 
o Ägenemiste arv aastas tõuseb 

• Periood eelmisest ägenemisest järgmiseni lüheneb  
 
Bakteriaalse infektsiooni tähendus kroonilise bronhiidi kulus 
 
• Uute koloniseerivate bakteritüvede lisandumine 
• Koloniseerivat bakterite antigeensuse muutused 
• Koloniseeriva bakteriaalse “koormuse” kasv 
• Põletikku enampõhjustavate bakteritüvede lisandumine haiguse edenedes 



 
 
 
 

Kokku võttes:  
Bronhide põletik on sõltuv bakterite hulgast ja bioloogilistest omadustest (Hill et al., 2000) 

Mikrofloora kroonilise bronhiidi ägenemisel 
 
 
 

Seos obstruktsiooni raskusastmega (FEV1) 

• I aste: FEV1 >1,5 l:  
o S. pneumoniae, grampositiivsed kokid 
o  

• II aste: FEV1 0,75...1,5 l: 
o H. influenzae, H. parainfluenzae, M. catarrhalis 

•  
• III aste: FEV1 <0,75 l: 

o Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemisega patsientide riskigrupid (Can Respir J Balter et al., 2003) 
 
• Võimaldavad arstil hinnata patsiendiga seonduvaid riske ja valida õige antibakteriaalse ravi 

strateegia analoogselt Fine’i kriteeriumidega pneumoonia korral (Kanada juhtnöörid) 
• Riskid: 

o Ravi ebaõnnestumise risk 
o Ravi ebaõnnestumise tagajärgede risk 

• Grupid I-V 
 
Kõrge riskiga patsiendid seoses kroonilise bronhiidi ägenemisega 
 
• Oluliselt langenud kopsufunktsioon (FEV1 <50% eeldatavast) 
• Sagedased ägenemised (>4 ägenemist aastas) 
• Põhihaiguse pikk kestus 
• Olulised kaasuvad haigused 
• Kõrge iga 
• Vaegtoitumus 
• Krooniline süsteemsete glükokortikoidide kasutamine 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemisega patsientide riskigrupid (Balter et al., 2003) 
 
• Grupp I: krooniline bronhiit ilma riskifaktoriteta (ainult Anthonisen’i kriteeriumid) 
• Grupp II: krooniline bronhiit, kuid lisaks vähemalt 1 riskifaktor (FEV1<50%; ≥4 ägenemist 

aastas; vanus ≥65 a.; oluline (kardiaalne) kaasuv haigus; kodune hapnikravi, pikalt suukaudne 
glükokortikosteroidravi; antibiootikumide kasutamine viimase 3 kuu vältel) 
• Grupp III: Keskmise raskusega kuni raske krooniline bronhiit (pidev purulentse röga eritus) 
• Grupp IV: eelmisele lisaks oluline krooniline (kardiaalne) haigus, mitmed riskifaktorid, FEV1 

tavaliselt <35%;  
• Grupp V: Kaasneb oluline struktuurne kopsuhaigus (näit. bronhiektaasid) 
 
Antibakteriaalse ravi vajaduse lähteseisukohad kroonilise bronhiidi ägenemisel  
 
• 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 – eelkõige purulentne röga 
(Stockley et al., 2000) 
• Enamefektiivne keskmise raskusega kuni raskete juhtude puhul  
• Efekt suurem, kui esineb kaasuv kopsu- või südamehaigus 
• Ravist on kasu, kui ägenemised on sagedased (≥4 korda eelneva jooksva aasta jooksul) 
 
Antibakteriaalse ravi näidustus kroonilise bronhiidi ägenemisel 
 
 
 

Anthonisen et al., 1987 (362 kroonilise bronhiidi ägenemist 173 patsiendil 3,5 aasta jooksul; amoksitsilliin, TMP-SMX

Efekt olemas, kui esinevad järgnevad nn “kardinaalsed sümptomid” (Anthoniseni j.): 
• Röga muutunud purulentse(ma)ks 
• Tekkinud või süvenenud hingeldus 
• Tekkinud või süvenenud rögaeritus 
 
 
 
 

Antibakteriaalne ravi näidustatud ja efektiivne kui: 
vähemalt kaks tunnust olemas, s.t. I ja II tüüpi ägenemise korral (Anthonisen’i j.) 

Millal ei ole kroonilise bronhiidi ägenemisel antibakteriaalsest ravist kasu? 
 
• Teised, nn. vähem olulised näitajad, ei ole antibakteriaalse ravi alustamise seisukohast 

määravad: 
• Ilmunud palavik 
• Tekkinud või varasemaga võrreldes süvenenud köha 

 
• Antibiootikumidest ei ole üldjuhul kasu kergemate ägenemiste puhul  
 
Kliinilised situatsioonid, mis ei nõua antibakteriaalset ravi 
 
• III tüüpi ägenemine Anthonisen’i j.  
• Äge bronhiit (käsitletud kui grupp 0 Balter’I j. (Balter et al., Can Respir J 2003)  
 
 
 

Antibakteriaalsest ravist ei ole kasu ägenemiste ärahoidmisel ! 

Kroonilise bronhiidi ägenemise antibakteriaalne ravi vajadus – järeldused I 
 
• Antibiootikumidest ei ole kasu ägenemiste ärahoidmisel – puudub profülaktiline roll 
• Ägenemine on vaja korrektselt kliiniliselt diagnoosida 
• Kõik ägenemised ei vaja ravi antibiootikumidega 
• Mikrobioloogiline diagnoos ei ole ilmtingimata vajalik 
• Mikrobioloogiline diagnoos tekitab vahel küsimusi rohkem kui vastuseid 
• Bakteriaalse patogeeni mitteleidmine ei välista selle esinemist patogeenina 
• Bakteriaalse patogeeni leidmine ei kinnita selle esinemist patogeenina 
• Teadmata, kas kolonisatsioon on ohutu? Kas kolonisatsioon on ohutum, kui kliiniliselt 

korduvad infektsioonid? 
• Bakteriaalne eradikatsioon on sageli saavutamatu 
• Püsiravi või regulaarne ravi ainult erinäidustustel (sagedased ägenemised) (?) 
 
Antibakteriaalse ravi eesmärgid kroonilise bronhiidi ägenemisel 
 
• Patogeeni eradikatsioon  
• Leevendada haiguse sümptomeid 



 
• Patsientidel, kelle sümptomid vähenevad kiiresti, esineb vähem kalduvust komplikatsioonide 

tekkele 
• Mida efektiivsem on ravi, seda pikem periood on järgmise ägenemiseni  
 
Millest sõltuvad kroonilise bronhiidi ägenemise antibakteriaalse ravi üksikasjad? 
 
• Antud ägenemise raskusest 
• Patsiendi haiguse raskusest kokkuvõttes 
• Patsiendi haiguse kogukestusest 
• Varasemate ägenemiste kestusest ja sagedusest, ägenemistevahelise perioodi pikkus 
• Kopsufunktsioonist stabiilses faasis 
• Mikrobioloogiast (ka varasemad uuringud olulised) 
• Individuaalsest kogemusest antud patsiendiga 

o Ravi efektiivsus, toime ägenemiste raskusele ja kestusele (kliinilised 
haigustunnused + mikrobioloogia), toime ägenemiste sagedusele ja 
ägenemistevahelise perioodi pikkusele 

• Arvestada haiguse “evolutsiooni” antud indiviidil 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise antibakteriaalne ravi – empiiriline 
 
• Segafloora kultiveerimine kõikidel juhtudel ei anna raviökonoomiat 

Preparaadi valik võiks põhineda: 
• Kohaliku populatsiooni segafloora andmetel 
• Patsiendi varasemate bakterioloogiliste uuringute andmetel 
• Haiguse arengustaadiumi tundmisel 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise mikrobioloogiline diagnoos – röga analüüs 
 
 
• Sagedased ägenemised 

Mikrobioloogiline diagnoos on põhjendatud, kui: 

• Rasketel juhtudel – pidev rögaeritus, mil on kahtlus tavaliselt virulentsemate või 
resistentsemate patogeenide esinemisele 
 
Muud näidustused etioloogia määramiseks kroonilise bronhiidi ägenemisel 
 
• Raske obstruktsioon 
• Varasema ravi ja selle tulemuste andmed puuduvad 
• Varasemad mikrobioloogiliste uuringute andmed puuduvad 
• Rasked kaasuvad südame-veresoonkonna või kopsuhaigused 
• Ebaõnnestunud ravi 
• *Eakatel inimestel (≥65 a) 
• *Piirkondades, kus kohaliku segafloora liigiline koosseis ja resistentsus teadmata 
 
Ravi kroonilise bronhiidi ägenemisel - mitterasked juhud 
 
 
 

Kestus - vähemalt 7 päeva, kui pole teisiti sätestatud 

Uued makroliidid: 
o asitromütsiin 500 mg×1, edasi 250 mg×1 5 päeva 
o või klaritromütsiin 250-500 mg×2 5 päeva 

• 2. põlvkonna või uuemad kinoloonid: 
o tsiprofloksatsiin 500 mg×2 



• β-laktaam (aminopenitsilliin) 
o amoksitsilliin 500-1000 mg×3  

• β-laktaam + β-laktamaasi inhibiitor või 2. põlvkonna tsefalosporiin): 
o amoksitsilliin + klavulaanhape 500-875 mg×2...3  
o või tsefuroksiimaksetiil 250-500 mg×2  

 
Ravi kroonilise bronhiidi ägenemisel 
 
 
 

Vastavalt COPD raskusastmele (FEV1)

• I aste: FEV1 >1,5 l:  
o aminopenitsilliin ± β-laktamaasi inhibiitor 
o või 2. põlvkonna tsefalosporiin 

• või “uus” makroliid (asitromütsiin või klaritromütsiin) 
• II aste: FEV1 0,75...1,5 l: 

o 2. või 3. põlvkonna tsefalosporiin 
o või β-laktaam + β-laktamaasi inhibiitor 
o või 3. põlvkonna fluorokinoloon 

• III aste: FEV1 <0,75 l: 
o i.v./p.o. 2. või 3. põlvkonna tsefalosporiin 
o või 3. põlvkonna fluorokinoloon 

 
Kroonilise bronhiidi ägenemisega patsientide patogeenid ja ravi - Kanada juhtnöörid 
(Balter et al., 2003) 
 
• Grupp I: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis: II pk. makroliid, II-III pk. 

tsefalosporiin, amoksitsilliin, doksütsükliin 
• Grupp II: Sama, mis grupp 1 puhul, kuid gramnegatiivsed esikohal; Ravi sama; 

alternatiivses ravis uus makroliid, tetratsükliin fluorokinoloon, β-laktaam koos β-laktamaasi 
inhibiitoriga 
• Grupp III: Sama, mis grupp 2, kuid lisaks P. aeruginosa jt. multiresistentsed 

gramnegatiivsed; ravis P. aeruginosa kattev ravi (tsiprofloksatsiini sisaldavad skeemid); 
hospitaliseeritud patsientidel ravi I.v. 
• Grupp IV-V: Sama, mis grupp III; vastavalt antibiogrammile või viimase aja varasemale 

ravikogemusele antud indiviidil 
 
Kliinilised situatsioonid, mis ei nõua antibakteriaalset ravi 
 
• III tüüpi ägenemine Anthonisen’i j.  
• Äge bronhiit (käsitletud kui grupp 0 Balter’i j. (Balter et al., Can Respir J 2003)  
 
Kroonilise bronhiidi pikemaajaline püsiravi antibiootikumidega ??? 
 
• Vasturääkivad andmed – ägenemiste vähendamine 

9 prospektiivse, platseebokontrollitud uuringu metaanalüüs (Murphy et al., 1992): 
• 5 uuringut ei näidanud ägenemiste sageduse vähenemist 
• 4 uuringus oli efekt ägenemiste vähenemisele platseeboga võrreldes 
• Püsiravi näidustused väga piiratud – sagedaste ägenemiste puhul (≥4 ägenemist aastas) 

(??) (Sarnasus nn. “struktuurse kopsuhaiguse” raviga) 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise mitteantibakteriaalne ravi 
 
• Ravida (vastavalt KOK raskusastmele) ka 



• Obstruktsiooni ja hüpokseemiat 
• Lisaks muudele farmakoteraapia võtetele on ravikuuril süsteemsete kortikosteroididega 

oluline koht obstruktsiooni leevendamisel KOK (kroonilise bronhiidi) ägenemise ajal.  
• Põhjendatud on ka inhaleeritavate antikolinergiliste ravimite (ipratroopiumbromiid) ja �2-

agonistide (ka nende ravimite segu) kasutamine ägenemise ajal, kuid nimetatud 
bronhodilataatorite kasutamine ei mõjuta laiemas perspektiivis KOK kulgu. Metüülksantiinide 
efekt bronhodilatatsiooni vaatevinklist on võrdlemisi väike, küll aga lisab nende manustamine 
kõrvaltoimete riski.  
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise mitteantibakteriaalne ravi 
 
• 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!  
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise retsidiveerumise riskitegurid (Miravitlles, 2002) 
 
• Kaasuv kardiopulmonaalne haigus 
• (Pere)arsti juurde tehtud visiitide suurenenud sagedus lähiminevikus (anamneesis) 
• Varasemat ägenemiste sagedus tõusnud 
• Suurenenud düspnoe indeks viimasel ajal 
• Oluline isikliku parima FEV1 väärtuse langus 
• Pikaajaline kodune hapnikravi (vajadus ja näidustus selleks) 
 
Kroonilise bronhiidi ägenemise korral hospitaliseerimise riskitegurid (Miravitlles, 2002) 
 
• Olulised kaasuvad haigused 
• Oluline isikliku parima FEV1 väärtuse langus 
• Sage varasem hospitaliseerimine ägenemiste korral 
• 3 või enam hospitaliseerimist viimase aasta jooksul 
 
Alumiste hingamisteede infektsioonide profülaktika – 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  
 



Alumiste hingamisteede infektsioonide profülaktika – vaktsineerimine S. pneumoniae 
vastu  
 
Näidustatud: 
• Eakatel (≥65 a.) 
• <65 a. Kui esinevad kaasuvad haigused 
• Polüvalentne S. pneumoniae-vaktsiin (Pneumo 23®; Pneumovax®) 
• Revaktsineerimine 5 aasta tagant, kui patsient on olnud viimase vaktsineerimise ajal <65 a.  
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