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EESSÕNA
Astmat põeb maailmas hinnanguliselt 300 miljonit inimest. Tegemist on kõiki
vanuserühmi hõlmava tõsise üleilmse terviseprobleemiga, mille levimus on
suurenemas paljudes arengumaades ning millega seotud ravikulud,
patsientide ja ühiskonna koorem üha kasvab. Astma on endiselt ränk
koorem tervishoiusüsteemile, töövõime vähenemise ja eriti laste astmaga
seoses häirunud pereelu tõttu ka ühiskonnale.
Astma raviga tegelevad tervishoiuteenuse osutajad kogu maailmas puutuvad
kokku erinevate probleemidega olenevalt kohalikest oludest,
tervishoiusüsteemist ja ligipääsetavatest ressurssidest.
Ülemaailmne Astmaalgatus (Global Initiative for Asthma, GINA) loodi
tervishoiutöötajate, tervishoiuametnike ja avalikkuse astmaalase teadlikkuse
suurendamiseks ning ennetuse ja käsitluse parandamiseks koordineeritud
ülemaailmse tegevuse abil. GINA koostab astmaalaseid teaduslikke
ülevaateid, aitab kaasa soovituste levitamisele ja rakendamisele ning
edendab astmauuringutealast rahvusvahelist koostööd.
Astma käsitluse ja ennetuse ülemaailmne strateegia läbis 2014. aastal
põhjaliku uuenduskuuri, et pakkuda laiaulatuslikku ja integreeritud lähenemist
astma käsitlusele, mida on võimalik kohandada kohalikele oludele ja
konkreetsele patsiendile. See keskendub mitte ainult olemasolevatele
tõenduspõhistele andmetele, vaid ka arusaadavale keelele ning kliinilises
praktikas hõlpsalt rakendatavatele vahenditele. Pärast seda on ülevaadet igal
aastal uuendatud.
GINA 2016. aasta ülevaade ja teised 28. leheküljel loetletud GINA
publikatsioonid on kättesaadavad internetiaadressil www.ginasthma.org.

Lugeja võtab teadmiseks, et käesolev lühijuhend on GINA 2016. aasta
ülevaate lühikokkuvõte esmatasandi tervishoiutöötajatele. See EI sisalda
kogu vajalikku teavet astma käsitlemiseks, näiteks ravimite ohutusest, ja
tervishoiutöötaja peab seda kasutama koos GINA 2016. aasta ülevaate
täisversiooniga, rakendades oma kliinilist pädevust. GINA ei vastuta seda
dokumenti kasutades osutatud tervishoiuteenuse eest, sealhulgas mis tahes
kasutuse eest, mis ei vasta kehtivatele kohalikele või riiklikele eeskirjadele või
juhistele.
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MIS ON TEADA ASTMA KOHTA?
Astma on sage ja potentsiaalselt raske krooniline haigus, mis on suureks
koormaks patsientidele, nende peredele ja ühiskonnale. See põhjustab
hingamisteede sümptomeid, piiratud füüsilist aktiivsust ning astma hoogusid
(atakke), mis mõnikord vajavad erakorralist arstiabi ja võivad lõppeda surmaga.
Õnneks... on astmat võimalik efektiivselt ravida ja enamik patsiente võivad
saavutada hea astma kontrolli. Hea kontrolli all oleva astmaga patsientidel:







Ei esine häirivaid päevaseid ega öiseid sümptomeid
On hooravi vajadus väike või puudub üldse
On produktiivne ja füüsiliselt aktiivne elu
On normaalne või peaaegu normaalne kopsufunktsioon
Ei esine raskeid astmahoogusid (ägenemisi või atakke)

Mis on astma? Astma põhjustab sümptomeid, nagu vilistav hingamine,
õhupuudus, pingetunne rinnus ja köha, mis varieeruvad ajas oma ilmnemisel,
sageduselt ja tugevuselt.
Need sümptomid on seotud ekspiratoorse õhuvoolu muutustega, s.t takistatud
väljahingamisega, mis on tingitud bronhokonstriktsioonist (hingamisteede
ahenemine), hingamisteede seinte paksenemisest ja suurenenud lima kogusest.
Inimestel, kes astmat ei põe, võib samuti mingil määral esineda muutusi
õhuvoolus, kuid astma korral on need muutused suuremad.
Astma sümptomeid võivad esile kutsuda või süvendada erinevad tegurid,
sealhulgas viirusnakkused, kodus või töökohas leiduvad allergeenid (nt
kodutolmulestad, õietolm, prussakad), tubakasuits, füüsiline koormus ja stress.
Sellised reaktsioonid tekivad suurema tõenäosusega siis, kui astma ei ole kontrolli
all. Astmat võivad esile kutsuda või astmahoo vallandada mõned ravimid, nt
beetablokaatorid ja (mõnel patsiendil) aspiriin või muud MSPVA-d.
Astmahood (ehk ägenemised või atakid) võivad tekkida isegi siis, kui inimene
kasutab astma ravimeid. Kui astma ei ole kontrolli all või kõrge riskiga
patsientidel, võivad need episoodid esineda sagedamini ja raskemal kujul ning
lõppeda surmaga.
Astmeline lähenemine ravile, mis on kohandatud individuaalselt patsiendile,
võtab arvesse kättesaadavate ravimite efektiivsust, ohutust ja maksumust
ravikindlustusele või patsiendile.
Regulaarne baasravi, eriti inhaleeritavaid kortikosteroide (IKS)
sisaldavate ravimitega, vähendab tunduvalt astma sümptomite sagedust
ja raskust ning astmahoo tekkeriski.
Astma on sage haigus, mida esineb ühiskonna kõigis kihtides. Tippsportlased,
tuntud juhid, kuulsused ja tavalised inimesed elavad astmaga edukat ning
aktiivset elu.
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ASTMA DIAGNOOSIMINE
Astma on mitmenäoline (heterogeenne) haigus, mida tavaliselt
iseloomustab krooniline hingamisteede põletik. Astmal on kaks peamist
määravat tunnust:
• varieeruva ilmnemise ja tugevusega hingamisteede sümptomid, nagu
vilistav hingamine, õhupuudus, pingetunne rinnus ning köha JA
• varieeruv ekspiratoorse õhuvoolu takistus.
Joonisel 1 on vooskeem astma diagnoosimiseks kliinilises praktikas,
joonisel 2 astma diagnoosimise erikriteeriumid.
Joonis 1. Vooskeem astma diagnoosimiseks kliinilises praktikas

Astma diagnoos peab olema kinnitatud ja sellekohased tõendid patsiendi
terviseandmetes tuleviku tarbeks dokumenteeritud. Sõltuvalt seisundi
erakorralisusest ja ressursside ligipääsetavusest on soovitatav seda teha
enne astma baasravi alustamist. Pärast ravi alustamist on astma diagnoosi
kinnitamine tunduvalt keerulisem (vt lk 7).
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ASTMA DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID
Joonis 2. Astma diagnoosimiseks kasutatavad tunnused
1. Anamneesis varieeruvad hingamisteede sümptomid
Tüüpilised sümptomid on vilinad, õhupuudus, pingetunne rinnus, köha
• Astma korral esineb tavaliselt rohkem kui üks neist sümptomitest
• Sümptomite ilmnemine ja tugevus varieeruvad
• Sümptomid tekivad sageli või on raskemad öösiti või kohe pärast ärkamist
• Sümptomid vallanduvad sageli füüsilisel koormusel, naermisel, kokkupuutel
allergeenide või külma õhuga
• Sümptomid tekivad sageli või süvenevad viirusnakkuste korral

2. Tõendid varieeruva ekspiratoorse õhuvoolu takistuse kohta
• Vähemalt üks kord diagnoosimisprotsessi ajal, kui FEV1 on madal,

dokumenteerige, et FEV1/FVC suhe on vähenenud. FEV1/FVC normaalne
suhe täiskasvanutel on 0,75–0,80 ja lastel üle 0,90.

• Dokumenteerige, et kopsufunktsiooni näitajate varieeruvus on suurem kui

tervetel inimestel. Näiteks:
o Pärast bronhilõõgasti inhaleerimist suureneb FEV1 rohkem kui 12% ja
200ml (lastel >12% eeldatavast väärtusest). Seda nimetatakse
obstruktsiooni taaspöörduvuseks ehk „bronhodilataatori
reversiibelsuseks“
o PEF-i keskmine ööpäevane varieeruvus* on >10% (lastel >13%)
o Pärast neljanädalast põletikuvastast ravi (hingamisteede
infektsioonidest vabal perioodil) suureneb FEV1 algväärtusega
võrreldes rohkem kui 12% ja 200ml (lastel >12% eeldatavast
väärtusest)
• Mida suurem on varieeruvus või mida sagedamini täheldate suuremat
varieeruvust, seda kindlam võite olla diagnosis.

• Testimist tuleb võib-olla korrata sümptomite avaldumise ajal, näiteks

varahommikul või pärast bronhilõõgastite kasutamises pausi tegemist.

• Bronhodilataatori reversiibelsust ei tarvitse ilmneda raskete ägenemiste või

viirusnakkuste korral. Kui bronhodilataatori reversiibelsust ei ilmne esimesel
katsel, sõltub järgmine samm seisundi erakorralisusest ja muude
testimisvõimaluste kättesaadavusest.

• Teisi diagnoosimisel abistavaid teste, sealhulgas provokatsioonteste, on

kirjeldatud GINA 2016. aasta ülevaate 1. peatükis.

*Arvutatud igapäevaselt kaks korda päevas tehtud mõõtmiste alusel (iga kord
arvestatud parimat kolmest katsest): päeva suurimast PEF-ist lahutatakse väikseim
PEF, tulemus jagatakse päeva suurima ja väikseima PEF-i keskmisega ning 1–2
nädala tulemuste järgi arvutatakse keskmine. Kui PEF-i mõõdetakse nii kodus kui ka
tööl kasutage iga kord üht ja sama PEF-meetrit.

Füüsilise läbivaatuse tulemused on astma korral sageli normi piires,
auskultatsioonil on sagedasim leid vilistav hingamine, eriti forsseeritud
väljahingamisel.
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ASTMA DIAGNOOSIMINE PATSIENTIDE ERIRÜHMADES
Patsiendid, kellel köha on ainus hingamisteede sümptom
Seda võib põhjustada krooniline ülemiste hingamisteede köhasündroom
(„post-nasal-drip“), krooniline sinusiit, gastroösofageaalne reflukshaigus
(GERD), häälepaelte düsfunktsioon või eosinofiilne bronhiit või köhavariantne
astma. Köhavariantsele astmale on iseloomulikud köha ja hingamisteede
hüperreaktiivsus ning antud diagnoosi kinnitamiseks on äärmiselt oluline
dokumenteerida kopsufunktsiooni varieeruvus. Kuid varieeruvuse puudumine
testimise hetkel ei välista siiski astmat. Teiste diagnostiliste testide kirjeldusi
lugege jooniselt 2 ja GINA 2016. aasta ülevaate 1. peatükist või suunake
patsient eriarsti konsultatsioonile.
Kutseastma ja tööl ägenev astma
Kõiki täiskasvanueas avaldunud astmaga patsiente tuleb küsitleda
kutsealaste kokkupuudete kohta ja uurida, kas astma kontroll paraneb
töökeskkonna väliselt. Tähtis on saada diagnoosile objektiivne kinnitus (mis
sageli nõuab eriarstile suunamist) ja võimalikult kiiresti kõrvaldada kahjulikud
kokkupuuted.
Rasedad
Küsitlege kõiki rasedaid ja rasedust planeerivatelt naistelt astma kohta ning
nõustage neid astma ravi tähtsuse osas nii ema, kui ka lapse tervisele.
Eakad
Eakatel võib astma olla aladiagnoositud, sest nende sümptomitunnetus on
nõrgenenud ja hingeldust peetakse vanuse, treenimatuse või vähenenud
füüsilise aktiivsuse tõttu loomulikuks. Eakatel võib astma olla ka
ülediagnoositud, sest seda aetakse segamini südame vasaku poole
puudulikkusest või südame isheemiatõvest tingitud õhupuudusega. Kui
anamneesis on suitsetamine või kokkupuude biokütustega, tuleb kaaluda
KOK-i diagnoosi või astma ja KOK-i koosesinemise sündroomi (AsthmaCOPD Overlap Syndrome, ACOS) (vt GINA 2016. aasta ülevaate 5. peatükk).
Suitsetajad ja endised suitsetajad
Eriti suitsetajatel ja eakatel võivad astma ning KOK esineda koos või kattuda
(Asthma-COPD Overlap Syndrome, ACOS). Anamnees, sümptomite muster
ja varasemad haiguslood aitavad eristada astmat püsiva õhuvoolu
takistusega KOK-ist. Diagnoosi ebakindluse korral, tuleb patsient varakult
eriarstile suunata, sest ACOS-e tagajärjed on tõsisemad kui astma või KOK-i
eraldi esinemise korral.
Astma diagnoosi kinnitamine baasravi kasutavatel patsientidel
Paljudel astma patsientidel (25–35%) ei ole esmatasandi meditsiinis võimalik
diagnoosi kinnitada. Kui diagnoosi alus ei ole juba dokumenteeritud, tuleb
püüda diagnoosi kinnitada kasutades objektiivseid teste.
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Kui ei ole täidetud astma diagnostilised standardkriteeriumid (joonis 2),
kaaluge lisauuringute tegemist. Näiteks kui kopsufunktsioon on normaalne,
katkestage 12 tunniks ravi ja korrake obstruktsiooni taaspöörduvuse testi
(bronhodilataatortest). Kui patsiendil esinevad sageli sümptomid, kaaluge
prooviravi järgmise astme baasraviga ja korrake kopsufunktsiooni uuringut 3
kuu pärast. Kui patsiendil on vähe sümptomeid, kaaluge baasravi eelmist astet,
kuid veenduge, et patsiendil on olemas kirjalik astma tegevuskava, jälgige
patsienti hoolikalt ning korrake kopsufunktsiooni uuringut.

ASTMAPATSIENDI HINDAMINE
Kasutage astma diagnoosiga patsientide seisundi hindamiseks iga võimalust,
eriti siis, kui neil esinevad sümptomid või pärast hiljutist ägenemist, kuid samuti
siis, kui nad paluvad retsepti pikendada. Lisaks sellele vaadake ravi rutiinselt
üle vähemalt üks kord aastas.

Joonis 3. Kuidas hinnata astmapatsienti
1. Astma kontroll – hinnake nii sümptomite kontrolli kui ka riskitegureid
• Hinnake sümptomite kontrolli viimasel neljal nädalal (joonis 4, lk 9)
• Tehke kindlaks kõik astma halvemale prognoosile viitavad teised riskitegurid
(joonis 4)
• Mõõtke kopsufunktsiooni enne ravi alustamist, 3–6 kuud hiljem ja seejärel
perioodiliselt, nt üks kord aastas

2. Ravi asjaolud
• Dokumenteerige patsiendi ravi (joonis 7, lk 14) ja küsige kõrvaltoimete kohta
• Teostage inhalaatori kasutamise tehnika kontrolli jälgides kuidas patsient oma
inhalaatorit kasutab (lk 18)
• Arutage avatult ja empaatiliselt ravisoostumuse teemal (lk 18)
• Kontrollige, kas patsiendil on olemas kirjalik astma tegevuskava (lk 22)
• Küsige patsiendilt, millised hoiakud ja eesmärgid tal astmaga seoses on

3. Kas esineb kaasuvaid haigusi?
• Need võivad olla riniit, rinosinusiit, gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD),
rasvumus, obstruktiivne uneapnoe, depressioon ja ärevus.
• Kaasuvad haigused tuleb kindlaks teha, sest need võivad süvendada
hingamisteede sümptomeid ja halvendada elukvaliteeti. Nende ravi võib astma
käsitlemist raskendada.
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KUIDAS HINNATA ASTMA KONTROLLI?
Astma kontroll tähendab, kui suurel määral on astma mõjud nähtavad või mil
määral on need ravi toimel vähenenud või kadunud. Astma kontrollil on kaks
haldusala: sümptomite kontroll (varasema nimetusega
„käesolev kliiniline kontroll“) ja tulevase halva prognoosi riskitegurid.
Halb kontroll sümptomite üle koormab patsienti ja on astmahoogude riskitegur.
Riskitegurid on need, mis suurendavad patsiendi riski tulevaste ägenemiste
(astmahoogude) tekkeks, kopsufunktsiooni kaotamiseks või ravimite kõrvaltoimete
tekkeks.

Joonis 4. Sümptomite kontrolli ja tulevikuriski hindamine
A. Astma sümptomite kontrolli tase
Hästi
kontrollitud

Kas viimasel 4 nädalal on patsiendil olnud:

Osaliselt
kontrollitud Kontrollimata

Päevaseid sümptome rohkem kui kaks korda nädalas? Jah□ Ei□
Astma tõttu esinenud öiseid ärkamisi?
Hooravimi vajadust rohkem kui kaks korda nädalas?
Astma tõttu mistahes aktiivsuse piiratust?

Jah□ Ei□

Mitte ühtki

Jah□ Ei□ nimetatutest

Jah□ Ei□

1–2
neist

3–4
neist

B. Astma halva prognoosi riskitegurid
Hinnake riskitegureid diagnoosimisel ja perioodiliselt, eriti patsientidel, kellel esineb ägenemisi.
Mõõtke FEV1 ravi alguses, patsiendi individuaalse parima kopsufunktsiooni näitajate
dokumenteerimiseks 3–6 kuud pärast baasravi alustamist, seejärel järjepideva riski hindamise
eesmärgil perioodiliselt.

Ägenemiste potentsiaalselt mõjutavad sõltumatud riskitegurid on:

• Astma sümptomid ei ole kontrolli all (vt ülal);
• IKS ei ole välja kirjutatud; halb IKS-i ravisoostumus; vale inhalatsioontehnika
• Sage SABA kasutamine (suremus suurem, kui kulub rohkem kui üks 200-

Ühe või enama
annuseline inhalaator kuus)
• Madal FEV1, eriti kui <60% eeldatavast
riskiteguri olemasolu
• Suured psühholoogilised või sotsiaal-majanduslikud probleemid
suurendab ägenemiste
• Kokkupuuted: suitsetamine; sensibiliseerumise korral kokkupuude allergeeniga
riski ka siis, kui
• Kaasuvad haigused: rasvumus; rinosinusiit; kinnitatud toiduallergia
sümptomid on
• Eosinofiilia rögas või veres
hea kontrolli all.
• Rasedus

Teised astmahoogude (ägenemiste) tähtsamad sõltumatud riskitegurid on:
• Varasem intubatsioon või intensiivravi astma tõttu;
• Üks või rohkem rasket ägenemist viimase 12 kuu jooksul.
Pöördumatu õhuvoolutakistuse kujunemise riskitegurid on IKS-ravi puudumine; kokkupuude tubakasuitsu,
kahjulike kemikaalidega või töökeskkonna teguritega; madal FEV1, krooniline röga hüpersekretsioon; ja
eosinofiilia rögas või veres

Ravimite kõrvaltoimete riskitegurid on:
• Süsteemsed: sage SKS-ide kasutamine; suurte annuste ja/või tugevatoimeliste IKS-ide
pikaajaline kasutamine; ka P450 inhibiitorite kasutamine

• Lokaalsed: suurtes annustes või tugevatoimelised IKS-id; puudulik inhalatsioontehnika
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Milline on kopsufunktsiooni osa astma jälgimises?
Kui astma on kord juba diagnoositud, on kopsufunktsioon kõige kasulikum
hindamaks tulevast riski. See tuleb dokumenteerida diagnoosimisel, 3–6 kuud
pärast ravi alustamist ja seejärel perioodiliselt. Patsiendid, kellel on
kopsufunktsiooni näitajatega võrreldes sümptomeid kas liiga vähe või liiga palju,
vajavad põhjalikumat uurimist.

Kuidas hinnata astma raskusastet?
Retrospektiivselt saab astma raskusastet hinnata sümptomite ja ägenemiste
kontrolli alla saamiseks vajaliku raviastme järgi (lk 14). Kerge astma kontrolli alla
saamiseks piisab 1. või 2. astme ravist. Raske astma nõuab sümptomite kontrolli
all hoidmiseks 4. või 5. astme ravi. See võib sarnaneda ravi puudumise tõttu
kontrollimata astmaga.

KUIDAS UURIDA KONTROLLIMATA ASTMAT
Enamik patsiente saavutab astma üle hea kontrolli regulaarse baasraviga, kuid
mõned patsiendid mitte. Sellisel juhul on vaja teha edasisi uuringuid.

Joonis 5. Kuidas uurida kontrollimata astmat esmatasandi meditsiinis

Sellel vooskeemil on sagedasemad probleemid näidatud eespool, kuid
sõltuvalt ressurssidest ja kliinilisest kontekstist võib tegevuste järjekord
erineda.
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ASTMA KÄSITLUS
ÜLDPÕHIMÕTTED
Astma ravi pikaajalisteks eesmärkideks on sümptomite kontrolli all hoidmine ja
riski vähendamine. Sihtmärgiks on vähendada patsiendil olevat haiguskoormust
ja ägenemiste, hingamisteede kahjustuse ning ravimite kõrvaltoimete riski. Samuti
tuleb määratleda patsiendi enda eesmärgid seoses astma ja selle raviga.
Rahvastiku tasemel soovitused astma „eelistatud“ ravi kohta hõlmavad parimat
ravi enamiku populatsiooni kuuluvate patsientide jaoks.
Patsiendi tasemel tehtavate raviotsuste juures peab arvestama patsiendi
individuaalseid omadusi või fenotüüpi, mis ennustavad patsiendi tõenäolist
ravivastust koos patsiendi eelistustega ja praktiliste aspektidega, nagu
inhalatsioontehnika, ravisoostumus ja -maksumus.
Astma efektiivse ravi saavutamiseks on tähtis patsiendi ja tervishoiutöötajate
vaheline partnerlussuhe. Tervishoiutöötajate suhtlemisoskuste alane koolitus
võib aidata tõsta patsientide rahulolu, parandada haiguse prognoosi ja
vähendada tervishoiuressursside kasutust.
Astma käsitluse ja patsiendi õpetuse juures tuleb arvestada isiku tervisealast
kirjaoskust – see tähendab patsiendi võimet leida, analüüsida ja mõista
elementaarset tervisega seotud teavet, et teha sobivaid tervisealaseid otsuseid.

RAVI ASTMA SÜMPTOMITE ALL HOIDMISEKS JA RISKI
VÄHENDAMISEKS
Astma ravi sümptomite kontrolli all hoidmiseks ja riski vähendamiseks hõlmab:

• Ravimeid. Igal astmaga patsiendil peab olema hooravim ja enamik
astmaga täiskasvanuid ja noorukeid peab saama baasravi
• Mõjutatavate riskitegurite ravi
• Mittefarmakoloogilised ravimeetmed ja strateegiad
Tähtis on õpetada igale patsiendile hädavajalikke oskusi ja juhiste järgi oma
astmaga toimetulekut, sealhulgas on oluline:
• Teave astma kohta
• Inhalatorite kasutamise oskus (lk 18)
• Ravisoostumus (lk 18)
• Kirjalik astma tegevuskava (lk 22)
• Enese jälgimine
• Regulaarne arstlik läbivaatus (lk 8)
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ASTMA KONTROLLIPÕHINE RAVI
Astma ravi on pidev tsükkel, mis koosneb patsiendi hindamisest,
ravi kohandamisest ja ravivastuse hindamisest. Tsükli peamised
komponendid on näidatud joonisel 6.

Joonis 6. Astma kontrollipõhise ravi tsükkel
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ESIALGNE BAASRAVI
Parimate ravitulemuste saavutamiseks tuleb regulaarset igapäevast baasravi
alustada võimalikult kiiresti pärast astma diagnoosimist, sest:
• Varane ravi väikeses annuses IKS-iga võimaldab saavutada parema
kopsufunktsiooni kui ravi alustamine üle 2–4 aasta kestnud sümptomite korral
• IKS-i mittekasutavatel patsientidel, kellel esines raske ägenemine, on
pikaajalised kopsufunktsiooni näitajad halvemad kui neil, kellel oli IKS-ravi
alustatud
• Kutseastma korral suurendavad paranemise tõenäosust võimalikult kiire
kokkupuute kõrvaldamine ja varane ravi

Regulaarne ravi väikeses annuses IKS-iga on soovitatav patsientidele, kellel
on mõni järgmistest tunnustest:
• Astma sümptomid sagedamini kui kaks korda kuus
• Ärkamised astma tõttu sagedamini kui üks kord kuus
• Ükskõik millised astma sümptomid pluss ägenemiste mis tahes
riskitegur(id) (nt suukaudsete kortikosteroidide vajadus viimase 12 kuu
jooksul, väike FEV1, anamneesis intensiivravi astma tõttu)
Kui enamikul päevadest on patsiendil häirivad astma sümptomid või kui ta
ärkab astma tõttu üks kord nädalas või sagedamini, eriti kui kaasnevad
ägenemiste mis tahes riskitegurid, kaaluge alustamist kõrgemalt raviastmelt (nt
keskmises/kõrges annuses IKS või IKS/LABA).
Kui astma esmane avaldumine on raske kontrollimata astma või ägeda
astmahoo näol, määrake lühike ravikuur suukaudsete kortikosteroididega ja
alustage regulaarset baasravi (nt kõrges annuses IKS või keskmises annuses
IKS/LABA).
Erinevate IKS-ravimite madalate, keskmiste ja kõrgete annuste liigitus on
näidatud joonisel 8 (lk 14).
Enne esialgse baasravi alustamist
Võimaluse korral dokumenteerige tõendid astma diagnoosi kohta
Dokumenteerige sümptomite kontrolli aste ja riskitegurid
Võimaluse korral hinnake kopsufunktsiooni
Õpetage patsienti inhalaatorit õigesti kasutama ja kontrollige
inhalatsioonitehnikat
• Määrake aeg järelkontrolli visiidiks

•
•
•
•

Pärast esialgse baasravi alustamist
• Hinnake ravivastust 2–3 kuu pärast või kliinilise vajaduse järgi
• Vt joonist 7 käimasoleva ravi ja muude peamiste käsitlusküsimuste
kohta
• Kui astma on kolm kuud hea kontrolli all olnud, kaaluge madalamat
raviastet
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Joonis 7. Astmeline lähenemine astma ravile

*Mitte lastele vanuses <12 aasta. **Lastele vanuses 6–11 aastat on eelistatav 3. astme ravi keskmises annuses IKS. #IKS/formoterool
on hooravim patsientidele, kellele on määratud baas- ja hooraviks madalas annuses budesoniid/formoterool või madalas annuses
beklometasoon/formoterool. †Patsientidele, kellel on anamneesis ägenemised, on tiotroopium „mist“ inhalaatoris täiendavaks raviks*.
Ravimite sõnastik on lk 26. Üksikasjalikud ravisoovitused, toetavad tõendid ja kliinilised nõuanded soovituste rakendamiseks erinevates
patsiendirühmades leiate GINA 2016. aasta ülevaate täisversioonist (www.ginasthma.org).

Joonis 8. Inhaleeritavate kortikosteroidide madalad, keskmised ja kõrged ööpäevased annused (mcg)
Inhaleeritav kortikosteroid
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Beklometasoondipropionaat (CFC)*
Beklometasoondipropionaat (HFA)
Budesoniid (DPI)
Budesoniid (nebuliseeritav)
Tsiklesoniid (HFA)
Flutikasoonfuroaat (DPI)
Flutikasoonpropionaat (DPI)
Flutikasoonpropionaat (HFA)
Mometasoonfuroaat
Triamtsinoloonatsetoniid

Täiskasvanud ja noorukid
Madal
Keskmine
Kõrge
200–500
100–200
200–400

>500–1000
>200–400
>400–800

>1000
>400
>800

80–160
100
100–250
100–250
110–220
400–1000

>160–320
n.a.
>250–500
>250–500
>220–440
>1000–2000

>320
200
>500
>500
>440
>2000

Madal
100–200
50-100
100–200
250–500
80
n.a.
100–200
100–200
110
400–800

6–11-aastased lapsed
Keskmine
Kõrge
>200–400
>100-200
>200–400
>500–1000
>80-160
n.a.
>200–400
>200–500
≥220–<440
>800–1200

>400
>200
>400
>1000
>160
n.a.
>400
>500
≥440
>1200

CFC: klorofluorosüsinikpropellent; DPI: kuivpulberinhalaator; HFA: hüdrofluoroalkaanpropellent. *Lisatud võrdluseks vanema kirjandusega.

ASTMELINE LÄHENEMINE RAVI KOHANDAMISELE
Pärast astma ravi alustamist lähtutakse otsustamisel pidevast tsüklist, mis
koosneb patsiendi hindamisest, ravi kohandamisest ja ravivastuse
hindamisest. Iga astme eelistatav ravi on toodud kokkuvõtlikult allpool ja
joonisel 7 (lk 14); üksikasjalikumalt on teemat käsitletud GINA 2016.
ülevaate täisversioonis. IKS-i annuste kategooriaid vt joonisel 8 (lk 14).
1. ASTE: SABA vajadusel ilma baasravita (see on näidustatud ainult siis
kui sümptomid esinevad harva, puuduvad öised ärkamised astma tõttu, viimasel
aastal ei ole olnud ägenemisi ja FEV1 on normi piires).
Teised valikud: ägenemiste riskiga patsientidele regulaarne madalas annuses IKS.
2. ASTE: Regulaarne madalas annuses IKS pluss SABA vajadusel
Teised valikud: LTRA on vähem efektiivne kui IKS; IKS/LABA tagab kiirema
sümptomite ja FEV1 paranemise kui IKS üksi, kuid on kallim ja ägenemiste sagedus
on sarnane. Puhta hooajalise allergilise astma korral alustage
kohe IKS-iga ja lõpetage ravi 4 nädalat pärast kokkupuute lõppemist.
3. ASTE: Madalas annuses IKS/LABA kas baasravina pluss SABA vajadusel või
IKS/formoterool baas- ja hooravina
Patsientidel, kellel on olnud ≥1 ägenemine viimasel aastal, on baas- ja hooravi
madalas annuses BDP/formoterooli või BUD/formoterooliga efektiivsem strateegia
kui baasravi IKS/LABA-ga koos SABA-ga vajadusel.
Teised valikud: keskmises annuses IKS.
Lapsed (6–11-aastased): keskmises annuses IKS. Teised valikud:
madalas annuses IKS/LABA.
4. ASTE: Madalas annuses IKS/formoterool baas- ja hooravina või keskmises
annuses IKS/LABA baasravina pluss SABA vajadusel
Teised valikud: patsiendile vanuses ≥12 aasta, kellel on anamneesis
ägenemised, täiendavalt „mist“ inhalaatoriga tiotroopium; kõrges annuses IKS/LABA,
kuid esineb rohkem kõrvaltoimeid ja saadav kasu on väike; lisage baasravim, nt
LTRA või prolongeeritud toimeaine vabastamisega teofülliin
(täiskasvanud).
Lapsed (6–11aastased): suunake seisundi hindamiseks ja konsultatsiooniks eriarsti
juurde.
5. ASTE: Suunake eriarstile uuringuteks ja lisaravi määramiseks Täiendavad
ravimid on „mist“ inhalaatoriga tiotroopium patsientidele, kellel on anamneesis
ägenemised (vanus ≥12 aastat); omalizumab (anti-IgE) raske allergilise astma
korral ja mepolizumab (anti-IL5) raske eosinofiilse astma korral (vanus ≥12 aastat).
Ravitulemust parandab röga analüüside alusel määratav ravi (võimaluse korral).
Teised valikud: mõned patsiendid võivad saada kasu madalas annuses SKS-st,
kuid pikaajalisel kasutamisel tekitab see süsteemseid kõrvaltoimeid.
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RAVIVASTUSE HINDAMINE JA RAVI KOHANDAMINE
Kui tihti tuleb astmaga patsiente visiidile kutsuda?
Soovitatav on patsiente tagasi kutsuda 1–3 kuud pärast ravi alustamist ja seejärel
iga 3–12 kuu tagant, välja arvatud raseduse korral, kui patsiendid peaks visiidil
käima iga 4–6 nädala tagant. Ägenemise järgselt tuleks patsiente kutsuda
järelkontrolli visiidile ühe nädala jooksul. Visiitide sagedus sõltub patsiendi algsest
sümptomite kontrolli tasemest, ravivastusest varasemale ravile ning võimest ja
valmisolekust tegevuskava järgi ise oma seisundiga toime tulla.

Üleminek astma ravi järgmisele astmele
Astma on varieeruv haigus ning arstil ja/või patsiendil võib aeg-ajalt tekkida
vajadus baasravi kohandada.
• Kestev üleminek järgmisele astmele (vähemalt 2–3 kuuks): kui pärast 2–3 kuud
baasravi sümptomid ja/või ägenemised püsivad, kontrollige enne järgmise
raviastme kaalumist, kas ei ole tegemist järgmiste sagedaste probleemidega:
o Vale inhalatsioonitehnika
o Puudulik ravisoostumus
o Mõjutatavad riskitegurid, nt suitsetamine
o Sümptomid on tingitud kaasuvatest haigustest, nt allergilisest riniidist.
• Lühiajaline üleminek järgmisele astmele (1–2 nädalaks) arsti või patsiendi
otsusel astma kirjaliku tegevuskava järgi (lk 22), nt viirusinfektsioonide või
allergeeniga kokkupuute ajal.
• Igapäevane ravi kohandamine patsiendi enda otsusel haigetel, kellele on
määratud baas- ja hooraviks madalas annuses beklometasoon/formoterool või
budesoniid/formoterool.

Liikumine madalamale raviastmele, kui astma on hea kontrolli all
Kui astma üle on saavutatud hea kontroll, mis on püsinud 3 kuud, kaaluge
madalamat raviastet, et leida väikseim toimiv raviannus, mis minimaalsete
kõrvaltoimetega hoiab kontrolli all nii sümptomid kui ka ägenemised.
• Ajastage raviastme langetamine sobivalt (patsiendil ei ole hingamisteede
infektsioone, ta ei lähe reisile, ei ole rase)
• Esmasvisiidil dokumenteerige staatus (sümptomite kontrolli tase ja
kopsufunktsioon), andke patsiendile kirjalik astma tegevuskava, jälgige
hoolikalt ja kutsuge järelkontrolli visiidile
• IKS-i annuse vähendamiseks 25–50% võrra 2–3-kuuliste intervallidega
kasutage müügilolevaid ravimeid (täpsemat teavet erinevate baasravimite
annuste astmelise vähendamise kohta leiate GINA ülevaate
täisversioonist)
• Ärge lõpetage IKS-ravi täielikult (täiskasvanutel või noorukitel), välja
arvatud juhul, kui see on ajutiselt vajalik astma diagnoosi kinnitamiseks
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INHALAATORI KASUTAMISE OSKUS JA RAVISOOSTUMUS
Pakkuge patsiendile inhalatsiooniseadmete efektiivse kasutamise koolitust
Enamik patsientidest (kuni 80%) ei oska oma inhalaatorit õigesti kasutada. See
soodustab puudulikku kontrolli sümptomite üle ja ägenemiste teket. Et tagada
efektiivne inhalaatorikasutus:
• Valige väljakirjutamisel patsiendi jaoks sobivaim inhalaator: arvestage
ravimiga, patsiendi füüsiliste piirangutega (nt artriit) ja oskustega ning
inhalaatori maksumusega; rõhu all aerosoolinhalaatoriga (mDPI)
manustatavate IKS-ide jaoks kirjutage välja ka vahemahuti.
• Kontrollige igal võimalusel inhalatsioonitehnikat. Paluge patsiendil ette
näidata, kuidas ta inhalaatorit kasutab. Võrrelge tema tehnikat
seadmespetsiifilisel kontroll-lehel kirjeldatuga.
• Parandage mittekorrektset kasutust, näidates ette õige kasutustehnika ja
pöörates tähelepanu ebaõigetele võtetele. Kontrollige tehnikat uuesti,
vajaduse korral kuni 2–3 korda.
• Veenduge, et teil on olemas kõikide väljakirjutatavate inhalaatorite kontrolllehed ja et te oskate nende õiget kasutustehnikat ette näidata.
Teavet inhalatsiooniseadmete ja nende kasutustehnikate kohta leiate GINA
internetiaadressil (www.ginasthma.org) ja ADMIT-i internetiaadressil
(www.admit-inhalers.org).
Kontrollige ja parandage astma ravi soostumust
Ligikaudu 50% täiskasvanutest ja lastest ei kasuta oma baasravimeid arsti
ettekirjutuse järgi. Puudulik ravisoostumus soodustab puudulikku kontrolli
sümptomite üle ja ägenemiste teket. See võib olla tahtmatu (nt unustamise, ravimi
hinna, arusaamatuste tõttu) ja/või tahtlik (nt ravivajaduse mittetunnetamise,
kõrvaltoimete hirmu, kultuuriliste eripärade või ravimi hinna tõttu).
Puuduliku ravisoostumusega patsientide kindlakstegemiseks:
• Esitage empaatilisi küsimusi, nt „Enamik patsiente ei kasuta oma inhalaatorit
täpselt arsti ettekirjutuse järgi. Mitmel päeval nädalas te viimase nelja nädala
jooksul olete inhalaatorit kasutanud? Mitte kordagi või ühel või kahel päeval [jne]?“
või „Kas inhalaatori kasutamist on lihtsam meeles pidada hommikul või õhtul?“
• Kontrollige ravimi kasutamist retsepti väljastamise kuupäeva, inhalaatoril oleva
kuupäeva/annuselugeja ja ravimi väljaostmise andmete järgi
• Küsitlege astma ja ravimitega seotud hoiakute ja uskumuste kohta
Astmaga seoses on lähemalt uuritud vaid väheseid ravisoostumust parandavaid sekkumisi.

•
•
•
•
•
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Vastutuse jagamine ravimi ja annuse valikul
Meeldetuletuste kasutamine inhalatsiooniannuste vahelejätmise korral
Lihtne raviskeem (üks kord ööpäevas vs kaks korda ööpäevas)
Igakülgne astmaalane patsiendi õpetus koos astmaõdede koduvisiitidega
Ravimi väljaostmise andmete jälgimine arsti poolt

MÕJUTATAVATE RISKITEGURITE RAVI
Ägenemiste riski saab vähendada, optimeerides astma ravi ning
tehes kindlaks ja ravides mõjutatavaid riskitegureid. Mõned näited
tõenduspõhistest riskivähendamise meetoditest:

• Iseseisev toimetulek astmaga juhiste järgi: enese jälgimine sümptomite ja/
või PEF-i osas, kirjalik astma tegevuskava (lk 22) ja regulaarsed arstivisiidid

• Ägenemisi vähendava raviskeemi kasutamine: määrake IKS-i sisaldav

baasravi. Patsientidel, kellel on olnud viimasel aastal ägenemisi üks või
rohkem, kaaluge baas- ja hooravi madalas annuses IKS/formoterooliga
• Tubakasuitsuga kokkupuute vältimine
• Kinnitatud toiduallergia: vastavate toitude vältimine; kindlustage, et
patsiendil oleks ligipääs süstitavale adrenaliinile anafülaksia raviks
• Raske astmaga patsiendid: võimalusel suunake erialakeskusesse
täiendavate ravimite ja/või röga analüüside alusel määratava ravi
kaalumiseks.

MITTEFARMAKOLOOGILISED STRATEEGIAD JA SEKKUMISED
Lisaks medikamentoossele ravile võib sümptomite üle kontrolli saavutamiseks ja
riski vähendamiseks kaaluda muid sobivaid ravimeetodeid ja strateegiaid.
Mõned näited tõenduspõhistest meetoditest:
• Suitsetamisest loobumise nõustamine: julgustage igal visiidil patsienti

tungivalt suitsetamisest loobuma. Teavitage nõustamisvõimalustest ja
olemasolevatest abivahenditest. Soovitage lapsevanematel ja hooldajatel mitte
suitsetada ruumides/autodes, kus viibivad ka astmaga lapsed.
• Füüsiline aktiivsus: julgustage astmaga inimesi regulaarselt tegelema
kehalise tegevusega, sest see on tervisele üldiselt kasulik. Andke nõu, mida
teha füüsilisel koormusel tekkiva bronhokonstriktsiooni korral.
• Kutseastma: võtke kõigilt täiskasvanueas alanud astmaga inimestelt
tööanamnees. Tehke võimalikult kiiresti kindlaks ja kõrvaldage kokkupuuted
töökeskkonnas leiduvate sensibiliseerijatega. Võimaluse korral suunake
patsient spetsialisti konsultatsioonile.
• MSPVA-d, sealhulgas aspiriin: küsige alati enne väljakirjutamist patsiendilt
astma kohta.
Kuigi sensibiliseeritud patsientidel võivad allergeenid soodustada astma
sümptomite teket, ei kuulu allergeenide vältimise soovitus astma käsitluse
üldstrateegiasse. Vältimisstrateegiad on sageli keerulised ja kallid ning puuduvad
valideeritud meetodid nende patsientide tuvastamiseks, kes sellest tõenäolist
kasu saaksid.
Mõningaid tavapäraseid astma sümptomite vallandajaid (nt füüsiline koormus,
naermine) ei ole vaja vältida ning teiste (nt hingamisteede viirusinfektsioonid,
stress) vältimine on raske ja nendega tuleb tegeleda siis, kui need tekivad.
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RAVI PATSIENTIDE ERIRÜHMADES VÕI ERITINGIMUSTES
Rasedus: raseduse ajal astma kontrolli tase sageli muutub. Ema ja lapse jaoks
kaalub astma aktiivsest ravist saadav kasu üles mis tahes tavapäraste baas- ja
hooravimite võimalikud riskid. Raseduse ajal on raviannuste vähendamine madala
prioriteediga. Ägenemisi tuleb agressiivselt ravida.
Riniit ja sinusiit esinevad tihti koos astmaga. Krooniline rinosinusiit on seotud
raskema astmaga. Mõnedel allergilise riniidiga patsientidel parandab astma kontrolli
ravi intranasaalsete kortikosteroididega.
Rasvumus: üle- ja alaravimise vältimiseks on tähtis rasvunud patsientide astma
diagnoos dokumenteerida. Rasvumuse korral on astmat raskem kontrolli alla saada.
Rasvunud astmapatsientidel peab raviplaani kuuluma kehakaalu vähendamine;
kehakaalu vähenemine ka 5–10% võrra võib parandada astma kontrolli.
Eakad: arvestada tuleb kaasuvaid haiguseid ja nende ravi, mis võivad muuta astma
ravi komplitseerituks. Ravimite ja inhalaatorite valikul tuleb arvestada selliste
teguritega nagu artriit, nägemine, inspiratoorne õhuvool ja raviskeemi keerukus.
Astma korral esineb sageli gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD).
Sümptomaatilist refluksi tuleb ravida, et saavutada üldist kasu tervisele, kuid
asümptomaatilise refluksi ravi ei anna astma korral lisakasu.
Ärevus ja depressioon: need esinevad astmat põdevatel inimestel sageli ning
on seotud raskemate sümptomite ja halvema elukvaliteediga. Patsientidel tuleb
aidata eristada, millised sümptomid on tingitud ärevusest ja millised astmast.
Aspiriin-indutseeritud hingamisteede haigus (Aspirin-exacerbated respiratory
disease, AERD): väga tõenäoline, kui anamneesis on ägenemine pärast aspiriini või
muu MSPVA võtmist. Patsientidel on sageli raske astma ja ninapolüpoos. AERD
diagnoosi kinnitamiseks on vaja teha provokatsioontest kliinikus, kus on olemas
kardiopulmonaalse elustamise vahendid, kuid MSPVA-de vältimist võib soovitada
kindla anamneesi alusel. Põhiravi on IKS, võimalik, et tuleb lisada SKS. Mõnikord
on efektiivne desensibiliseeriv ravi eriarsti järelevalve all.
Toiduallergia ja anafülaksia: toiduallergia on harv astma sümptomite
vallandumise põhjus. Sellekohased uuringud peab tegema eriarst. Kinnitatud
toiduallergia on astmaga seotud surma riskitegur. Hea kontroll astma üle on
ülioluline; patsiendil peab olema tegevuskava ka anafülaksia puhuks, teda peab
olema õpetatud kasutama kohaseid vältimisstrateegiaid ja süstitavat adrenaliini.
Operatsioonid: kui vähegi võimalik, peab enne operatsiooni saavutama astma üle
hea kontrolli. Kindlustage baasravi perioperatiivses perioodis. Pikaajaliselt suurtes
annustes IKS-i kasutavad või viimase kuue kuu jooksul kauem kui kaks nädalat
SKS-ega ravitud patsiendid peavad adrenaalse kriisi ohu vähendamiseks saama
intraoperatiivselt hüdrokortisooni.
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ASTMAHOOD (ÄGENEMISED)
Astmahoog ehk ägenemine on äge või alaäge sümptomite süvenemine ja
kopsufunktsiooni halvenemine võrreldes patsiendi tavaseisundiga; vahel
võib see olla esmane astma avaldumise ilming.
Patsientidega rääkides on eelistatav mõiste „astmahoog“. Sageli
kasutatakse ka sõnu „episoodid“, „atakid“ ja „äge raske astma“, kuid
nende tähendus on varieeruv, eriti patsientide jaoks.
Süveneva astma ja ägenemiste ravi tuleb käsitleda pideva protsessina,
mis koosneb patsiendi iseseisvast toimetulekust astma kirjaliku
tegevuskava alusel ning raskemate sümptomitega tegelemisest
esmatasandil, erakorralise meditsiini osakonnas ja haiglas.
Astmaga seotud surma riskiga patsientide kindlakstegemine
Need patsiendid tuleb kindlaks teha ja ära märkida kui sagedamini
arstlikku kontrolli vajavad patsiendid.
• Anamneesis peaaegu surmaga lõppenud astmahoog, mis vajas
intubeerimist ja kopsude kunstlikku ventilatsiooni
• Viimasel 12 kuul astma tõttu hospitaliseerimine või erakorralise
meditsiini abi kasutamine
• Ei kasuta praegu IKS-i või on halb IKS-i ravisoostumus
• Kasutab praegu või lõpetas hiljuti SKS-ide kasutamise (viitab hiljutiste
sündmuste raskusastmele)
• SABA-de liigkasutus, eriti kui kulub üle ühe inhalaatori kuus
• Puudub astma kirjalik tegevuskava
• Anamneesis psüühikahäire või psühhosotsiaalsed probleemid
• Kinnitatud toiduallergia astmapatsiendil
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ASTMA KIRJALIKUD TEGEVUSKAVAD
Kõigile patsientidele tuleb anda nende astma kontrolli tasemele ja
tervisealasele kirjaoskusele vastav astma kirjalik tegevuskava, et nad
teaksid, kuidas astma ägenemist ära tunda ja kuidas käituda.
Joonis 9. Iseseisev toimetulek kasutades astma kirjalikku tegevuskava

Astma kirjalik tegevuskava peab sisaldama:
• Patsiendi tavapäraseid astma ravimeid
• Millal ja kuidas suurendada ravimikoguseid ja alustada SKS-ide võtmist;
• Kuidas saada arstiabi, kui sümptomid ei allu ravile
Tegevuskava võib põhineda sümptomitel ja/või (täiskasvanutel) PEF-il.
Patsientidele, kellel esinevad kiired halvenemised, tuleb nõu anda pöörduda
kohe erakorralise meditsiini osakonda või oma arsti juurde.
Ravi muutmine astma kirjalikus tegevuskavas
Suurendage inhaleeritava hooravimi kasutamise sagedust (SABA või
väikeses annuses IKS/formoterool, kui kasutatakse baas- ja hooravimina); pMDI
puhul kasutage vahemahutit.
Suurendage baasravi kogust: IKS-i komponendi kiire suurendamine kuni max
2000 mcg BDP ekvivalentkoguseni. Valik sõltub tavapärasest baasravist:
• IKS: vähemalt kahekordne annus, kaaluge suurendamist kõrge annuseni.
• Baasravi IKS/formoterool: baasravi IKS/formoterooli annust suurendada neli
korda (maksimaalse formoterooli annuseni 72 mcg ööpäevas).
• Baasravi IKS/salmeterooliga: vähemalt minge üle kõrgema annusega
ravimvormile; kaaluge IKS-i inhalaatori lisamist, et saavutada kõrge IKS-i annus.
• Baas- ja hooravi IKS/formoterooliga: jätkake baasravi annusega; suurendage
lisa IKS/formoterooli kogust (formoterooli maksimaalse annuseni 72 mcg
ööpäevas).
Suukaudsed kortikosteroidid (eelistatav manustamisaeg hommikul)
• Täiskasvanud – prednisoloon 1 mg/kg ööpäevas, kuni 50 mg, tavaliselt 5–7 päeva.
• Lapsed – prednisoloon 1–2 mg/kg ööpäevas, kuni 40 mg, tavaliselt 3–5 päeva.
• Kui ravi kestab alla kahe nädala, ei ole annuste järkjärguline vähendamine vajalik.
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ÄGENEMISTE RAVI PEREARSTIKESKUSES VÕI ERAKORRALISE MEDITSIINI
TINGIMUSTES
Hinnake ägenemise raskusastet samal ajal, kui alustate ravi SABA ja hapnikuga.
Hinnake düspnoe raskust (nt kas patsient suudab rääkida täislausetega või ainult
sõnakaupa), hingamissagedust, pulsisagedust, hapniku saturatsiooni ja
kopsufunktsiooni (nt PEF). Kontrollige, ega ei ole tegemist anafülaksiaga.
Kaaluge alternatiivseid põhjuseid ägeda hingelduse tekkeks (nt
südamepuudulikkus, ülemiste hingamisteede düsfunktsioon, võõrkeha
hingamisteedes või kopsuemboolia).
Kui patsiendil on raske ägenemise tunnused, korraldage kohene erakorralise
meditsiini osakonda viimine, või intensiivravile kui patsient on uimane,
segasusseisundis või auskultatsioonil puudub hingamiskahin. Sellisele patsiendile
manustage kohe inhaleeritavat SABA, inhaleeritavat ipratroopiumbromiidi, hapnikku
ja süsteemseid kortikosteroide.
Alustage ravi korduvate SABA annustega (tavaliselt pMDI vahemahutiga),
võimalikult kiiresti suukaudsete kortikosteroidega ja võimaluse korral reguleeritava
lisahapnikuga. Kontrollige tihti sümptomite ja saturatsiooni järgi ravivastust ning
mõõtke 1 tunni möödudes kopsufunktsiooni. Tiitrige hapniku pealevoolu nii, et
saturatsioon püsiks täiskasvanul ja noorukil vahemikus 93–95% (lastel vanuses 6–
12 aastat vahemikus 94–98%).
Raske ägenemise korral lisage ipratroopiumbromiid ja kaaluge SABA manustamist
nebulisaatoriga. Kui esialgne intensiivne ravi tulemust ei anna, võib erakorralise
meditsiini osakonna tingimustes kaaluda magneesiumsulfaadi intravenoosset
manustamist.
Ärge tehke astma ägenemise korral rutiinsete uuringutena rindkere röntgenülesvõtet
ega veregaaside analüüsi, samuti ärge ordineerige antibiootikume.
RAVIVASTUSE HINDAMINE
Jälgige patsienti hoolikalt ja sageli kogu ravi kestel ning tiitrige ravi ravivastuse
alusel. Kui seisund halveneb või ravivastust ei saavutata, viige patsient üle kõrgema
etapi ravile.
Hospitaliseerimisvajaduse üle otsustage kliinilise staatuse, sümptomaatika ja
kopsufunktsiooni, ravivastuse, anamneesis olevate varasemate ning hiljutiste
ägenemiste ja koduse toimetulekuvõime järgi.
Enne väljakirjutamist määrake edasine ravi. Enamikule patsientidest määrake
regulaarne baasravi (või suurendage praegust annust), et vähendada tulevaste
ägenemiste riski. Jätkake kõrgema baasravimi annusega 2–4 nädalat ja vähendage
hooravimi kasutamiseni ainult vajaduse korral. Kontrollige inhalatsioonitehnikat ja
ravisoostumust. Andke patsiendile ajutine astma kirjalik tegevuskava.
Pärast iga ägenemist kutsuge patsient 2–7 päeva jooksul varasele järelkontrolli
visiidile.
Kaaluge suunamist eriarsti konsultatsioonile, kui patsient on astma tõttu vajanud
haiglaravi või korduvalt pöördunud erakorralise meditsiini osakonda.
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Joonis 10. Astma ägenemiste käsitlus esmatasandi meditsiinis

O2: hapnik; PEF: ekspiratoorne tippvool; SABA: lühitoimeline beeta2-agonist (antud
on salbutamooli annused)
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JÄRELKONTROLL PÄRAST ASTMA ÄGENEMIST
Ägenemised näitavad sageli ebaõnnestumisi astma püsiravis ja tagavad
võimaluse patsiendi astma käsitluse üle vaadata. Tervishoiuteenuse osutaja
peab kõiki patsiente sümptomite taandumise ja kopsufunktsiooni
normaliseerumiseni regulaarselt järelkontrollile kutsuma.
Kasutage võimalust, et vaadata üle:
• Patsiendi arusaam ägenemise põhjusest
• Ägenemise mõjutatavad riskitegurid, nt suitsetamine
• Patsiendi arusaam ravimite kasutamise eesmärkidest ja
inhalatsioonitehnika valdamist
• Astma kirjalik tegevuskava; vajaduse korral muutke seda
Arutage ravimite kasutamist, sest IKS-ide ja SKS-ide kasutamise
soostumus võib pärast kodusele ravile lubamist nädalaga langeda 50%-ni.
Haiglaravijärgsed põhjalikud programmid, mis hõlmavad optimaalset
baasravi käsitlust, inhalatsioontehnikat, enese jälgimist, astma kirjalikku
tegevuskava ja regulaarseid arstivisiite, on kulutõhusad ja parandavad
oluliselt astma prognoosi.
Astma tõttu hospitaliseeritud või ägeda astmaga korduvalt ravi vajanud
patsientide puhul tuleb kaaluda suunamist spetsialisti konsultatsioonile.
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ASTMA RAVIMKLASSIDE SÕNASTIK

Täpsemat teavet leiate GINA 2016. aasta ülevaate täisversioonist ja lisast
(www.ginasthma.org) ning tootjate ravimiinfost.
Ravimid

Toime ja kasutamine

Kõrvaltoimed

BAASRAVIMID
Inhaleeritavad
kortikosteroidid (IKS) (pMDI
või DPI), nt beklometasoon,
budesoniid, tsiklesoniid,
flutikasoonpropionaat,
flutikasoonfuroaat,
mometasoon,
triamtsinoloon

Kõige efektiivsemad põletikuvastased
ravimid püsiva astma korral. IKS vähendab
sümptomeid, parandab kopsufunktsiooni ja
elukvaliteeti ning vähendab ägenemiste,
astmaga seotud hospitaliseerimiste ja
surma riski. IKS-id erinevad tugevuse ja
biosaadavuse poolest, kuid suurim kasu on
nähtav madalate annuste juures (vt joonis 8
lk 14 erinevate IKS-ide madalate, keskmiste
ja kõrgete annuste kohta).

IKS-i ja pikatoimelise
beeta2-agonistbronhilõõgasti
kombinatsioon (IKS/LABA)
(pMDI või DPI), nt
beklometasoon/
formoterool, budesoniid/
formoterool,
flutikasoonfuroaat/
vilanterool,
flutikasoonpropionaat/
formoterool,
flutikasoonpropionaat/
salmeterool ja
mometasoon/formoterool

Kui astma üle ei saavutata head kontrolli
keskmises annuses IKS-iga üksi, parandab
IKS-ile LABA lisamine suuremal hulgal
patsientidel ja kiiremini sümptomeid ning
kopsufunktsiooni ja vähendab ägenemisi
kui IKS-i annuse kahekordistamine.
Olemas on kaks raviskeemi: baasravi IKS/
LABA pluss SABA kui hooravim ja madalas
annuses beklometasooni või budesoniidi
kombinatsioon formoterooliga nii baas- kui
ka hooraviks.

Enamikul IKS-e
kasutavatest patsientidest
kõrvaltoimeid ei ole.
Lokaalsed kõrvaltoimed on
suu-neelu kandidiaas ja
düsfoonia. Lokaalseid
kõrvaltoimeid vähendab
pMDI kasutamine koos
vahemahutiga ja pärast
inhalatsiooni suu loputamine
koos loputusvee
väljasülitamisega. Suured
annused suurendavad
süsteemsete kõrvaltoimete
tekkeriski.
LABA komponent võib
tekitada tahhükardiat,
peavalu või lihaskrampe.
Kehtivate soovituste järgi
on LABA ja IKS-i
kombinatsiooni
kasutamine astma korral
ohutu. Astma korral LABA
kasutamine ilma IKS-ita on
seotud ebasoodsate
tulemuste suurema riskiga.

Leukotrieeni
modifitseerijad
(tabletid) nt
montelukast, pranlukast,
zafirlukast, zileutoon

Toimivad astma põletikuraja ühele osale.
Kasutatakse ühe võimalusena baasraviks,
eriti lastel. Üksi kasutades: vähem
efektiivne kui madalas annuses IKS; IKS-ile
lisatuna vähem efektiivne kui IKS/LABA.

Kõrvaltoimeid on vähe,
välja arvatud zileutooni ja
zafirlukasti kasutamisel
maksafunktsiooni
häirumine.

Kromoonid (pMDI või
DPI), nt
naatriumkromoglükaat
ja nedokromiilnaatrium

Astma pikaajalises ravis väga piiratud
tähtsusega. Nõrk põletikuvastane toime,
vähem efektiivne kui madalas annuses IKS.
Nõuab inhalaatori korralikku hooldamist.

Kõrvaltoimeid tavaliselt ei
esine, kuid need võivad
olla köha inhaleerimisel ja
ebamugavus neelus.

Pikatoimelised
antikoliinergilised ained
(tiotroopium)

„Mist“ inhalaatoriga täiendava ravi võimalus 4.
või 5. raviastmel, patsientidele vanuses ≥12
aastat, kellel on anamneesis ägenemised
vaatamata IKS-i ±LABA kasutamisele.

Kõrvaltoimeid tavaliselt ei
esine, kuid võib esineda
suukuivust.

Anti-IgE (omalizumab)

Täiendava ravi võimalus patsientidele, kellel
on 4. raviastme ravile (suures annuses
IKS/LABA) mittealluv raske püsiv allergiline astma.

Sageli esineb süstekoha
reaktsioone, kuid need ei ole
tugevad. Anafülaksiat esineb
harva.

Anti-IL5 (mepolizumab)

Täiendava ravi võimalus patsientidele
Sageli esinevad peavalu
vanuses ≥12 aastat, kellel on 4. raviastme ja süstekoha reaktsioonid,
ravile (suures annuses IKS/LABA) mittealluv
kuid need ei ole tugevad.
raske eosinofiilne astma.
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Ravimid
Süsteemsed
kortikosteroidid
(tabletid, suspensioon või
intramuskulaarsed (i.m.)
või intravenoossed (i.v.)
süstid), nt prednisoon,
prednisoloon,
metüülprednisoloon,
hüdrokortisoon

Toime ja kasutamine

Kõrvaltoimed

Lühiajaline ravi (täiskasvanutel tavaliselt
5–7 päeva) on tähtis raskete ägedate
ägenemiste varases ravis, peamine toime
on täheldatav 4–6 tunni pärast. Eelistatav
on ravi suukaudsete kortikosteroididega,
mis on retsidiivi ennetamisel sama
efektiivne kui i.m. või i.v. ravi. Kui ravi on
kestnud kauem kui kaks nädalat, tuleb
see lõpetada järk-järgult annust
vähendades. Mõnel raske astmaga
patsiendil võib olla vajalik pikaajaline ravi
SKS-ega.

Lühiajaline kasutamine:
mõned kõrvaltoimed, nt
hüperglükeemia,
seedetrakti kõrvaltoimed,
meeleolu muutused.
Pikaajaline kasutamine:
piiratud süsteemsete
kõrvaltoimete
märkimisväärse riski tõttu,
nt katarakt, glaukoom,
osteoporoos, neerupealiste
supressioon. Patsiente
tuleb hinnata osteoporoosi
riski suhtes ja asjakohaselt
ravida.

Inhaleeritavad SABA-d on valikravimid
astma sümptomite ja bronhokonstriktsiooni
kiireks leevendamiseks ägedate ägenemiste
korral ja füüsilisel koormusel tekkiva
bronhokonstriktsiooni ennetamiseks. SABAsid tuleb kasutada ainult vajaduse korral,
väikseimas annuses ja võimalikult harva.

SABA kasutamise alguses
on sageli teatatud treemori
ja tahhükardia teket, kuid
tavaliselt kujuneb nende
toimete suhtes kiiresti välja
taluvus. Liigne kasutamine
või ebapiisav ravivastus
näitavad puudulikku
kontrolli astma üle.
Suukuivus või mõru
maitse.

HOORAVIMID
Lühitoimelised
inhaleeritavad beeta2agonist-bronhilõõgastid
(SABA)
(pMDI-d, DPI-d ja harva
nebuliseeritav või
süstelahus), nt
salbutamool
(albuterool), terbutaliin
Lühitoimelised
antikoliinergilised ained
(pMDI-d või DPI-d), nt
ipratroopiumbromiid,
oksitroopiumbromiid

Pikaajaline kasutamine: ipratroopium on
vähem efektiivne hooravim kui SABA-d.
Lühiajaline kasutamine ägeda astma korral:
SABA-le lisatud inhaleeritav ipratroopium
vähendab hospitaliseerimise riski.

Lühijuhendis kasutatud lühendid
BDP

Beklometasoondipropionaat

BUD

Budesoniid

DPI

Kuivpulberinhalaator

FEV1

Forsseeritud ekspiratoorne maht ühes sekundis

FVC

Forsseeritud vitaalkapatsiteet

IKS

Inhaleeritavad kortikosteroidid

LABA Pikatoimelised beeta2-agonistid
n.a.

Pole asjakohane

O2

Hapnik

SKS

Suukaudsed kortikosteroidid

PEF

Ekspiratoorne tippvool

pMDI

Rõhu all aerosoolinhalaator

SABA Lühitoimelised beeta2-agonistid
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TÄNUAVALDUSED
Ülemaailmse Astmaalgatuse tegevust toetavad oma tööga GINA direktorite nõukogu ja
komiteede liikmed (nimetatud allpool). Selles ja teistes GINA publikatsioonides esitatud
väidete ning soovituste eest vastutavad ainuüksi GINA komiteede liikmed.

GINA direktorite nõukogu (2015)
J. Mark FitzGerald, Kanada, eesistuja; Eric Bateman, Lõuna-Aafrika; Louis-Philippe
Boulet*, Kanada; Alvaro Cruz*, Brasiilia; Tari Haahtela*, Soome; Mark Levy*,
Ühendkuningriik; Paul O'Byrne, Kanada; Soren Pedersen, Taani; Helen Reddel,
Austraalia; Stanley Szefler, USA.
GINA programm: Suzanne Hurd, USA (kuni 2015. aasta detsembrini); Rebecca
Decker, USA (alates 2016. aasta jaanuarist)

GINA teaduskomitee (2015)
Helen Reddel, Austraalia, eesistuja; Eric Bateman, Lõuna-Aafrika; Allan Becker,
Kanada; Johan de Jongste, Holland; J. Mark FitzGerald, Kanada; Hiromasa Inoue,
Jaapan; Jerry Krishnan, USA; Robert Lemanske Jr., USA; Paul O'Byrne, Kanada; Soren
Pedersen, Taani; Emilio Pizzichini, Brasiilia; Stanley J. Szefler, USA.

GINA teabelevitus- ja rakenduskomitee (2015)
Louis-Philippe Boulet, Kanada, eesistuja; teised liikmed on ülal tähistatud tärniga (*).

GINA täiskogu
GINA täiskogusse kuuluvad liikmed 45 riigist. Nende nimekiri on GINA internetiaadressil
www.ginasthma.org.

GINA PUBLIKATSIOONID
• Astma käsitlemise ja ennetuse ülemaailmne strateegia (uuendatud 2016). See
ülevaade pakub integreeritud lähenemist astmale, mida on võimalik kohandada väga
erinevatele tervishoiusüsteemidele. 2014. aastal revideeriti ülevaadet põhjalikult ja
sellest alates uuendatakse seda igal aastal. Ülevaade on kasutajale sobivas
vormingus ja sisaldab rohkelt kokkuvõtlikke tabeleid ning vooskeeme, mida on
kliinilises töös hõlbus kasutada.
• GINA veebilisa (uuendatud 2016). GINA põhiülevaadet toetav üksikasjalik taustteave
• Astma käsitluse ja ennetuse lühijuhend täiskasvanutel ja üle 5-aastastel lastel
(uuendatud 2016). Esmatasandi tervishoiutöötajatele koostatud kokkuvõte, mõeldud
kasutamiseks koos GINA põhiülevaatega.
• Astma käsitluse ja ennetuse lühijuhend 5-aastastel ja väiksematel lastel
(uuendatud 2016). Astma või vilinatega eelkooliealiste laste käsitluse kokkuvõte,
mõeldud kasutamiseks koos GINA 2016. aasta põhiülevaatega.
• Astma ja KOK-i koosesinemise sündroom (Asthma-COPD Overlap Syndrome,
ACOS) (uuendatud 2015). Eraldi koopia GINA põhiülevaate vastavast peatükist. Selle
on koostöös avaldanud GINA ja ülemaailmne kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse
algatus GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,
www.goldcopd.org).
• Abi- ja rakendusvahendid kliinilises praktikas kasutamiseks on kättesaadavad
GINA internetiaadressil.
GINA publikatsioonid ja muud ressursid on kättesaadavad aadressil www.ginasthma.org
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