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Interstitsiaalsed kopsuhaigused e. „difuussed 
parenhümatoossed kopsuhaigused“

(ATS/ERS konsensus, 2002)

Difuussed parenhümatoossed kopsuhaigused (Interstitsiaalsed 
kopsuhaigused) – sellesse rühma kuuluvad omakorda:

• Idiopaatilised interstitsiaalsed pneumooniad (IIP)
• Teadaoleva põhjusega interstitsiaalsed kopsuhaigused 

(süsteemsete sidekoehaiguste ja vaskuliitide 
kopsumanifestatsioonid, hüpersenssitiivsuspneumoniidid e. 
allergilised alveoliidid, ravimitest, füüsikalistest teguritest 
tingitud interstitsiaalsed kopsuhaigused jne.)

• Granulomatoossed haigused (sarkoidoos jne.)
• Muud (histiotsütoosid, alveolaarne proteinoos, 

lümfangioleiomüomatoos jpt.)
• Mittespetsiifiline (lõppstaadiumi) kopsufibroos
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Hingamise piltlik patofüsioloogia interstitsiaalsete 
kopsuhaiguste korral

•Kopsumahu vähenemine  funktsionaalse surnud ruumi 
suhteline suurenemine – rohkem õhku pendeldab kasutult
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Gaaside difusiooni patofüsioloogia interstitsiaalsete 
kopsuhaiguste korral

•Hapniku difusioonitee pikenemine
•Difusioonipinna vähenemine (alveoolide täitumine, kopsukoe asendumine 

fibroosiga, kärgjas deformatsioon, vahel kombinatsioonis emfüseemiga)
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Interstitsiaalsed kopsuhaigused (Interstitial Lung Diseases, ILD): 
laiem klassifikatsioon
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Interstitsiaalsed kopsuhaigused: seos suitsetamisega
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Interstitsiaalsete kopsuhaiguste jaotus seose alusel 
suitsetamisega

Omaette klass: nn. suitsetamisega seotud IIP: • DIP• RB-ILD
Lisaks veel mitte-IIP grupi haigused:• Kopsude Langerhans’i rakuline histiotsütoos (PLCH)• Äge eosinofiilne pneumoonia (AEP) (2/3 suitsetajad)
Kindel seos suitsetamisega:• IPF, AE-IPF, CPFE, NSIP, AIP• Asbestoosi variandid (Norbet et al. 2015)• Süsteemsete sidekoehaiguste kopsumanifestatsioonid: RA 

(Antoniou et al. 2013)• Suitsetamisega seotud interstitsiaalne fibroos (Smoking-
related interstitial fibrosis (SRIF)) (Katzenstein, 2013)
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Vassallo, Limper, Ryu, 2011, Antoniou et al. 2013; Norbet et al. 2015; Margaritopoulos
et al. 2016; Hagmeyer & Randerath, 2015; Katzenstein, 2013 



Kõikide interstitsiaalsete kopsuhaiguste (ILD) seos 
suitsetamisega

1. Kroonilised ILD, mis on seotud suitsetamisega• RB-ILD• DIP• Täiskasvanute kopsude Langerhans’i rakuline 
histiotsütoos (PLCH)

2. Ägedad ILD, mis on seotud suitsetamisega• Äge eosinofiilne pneumoonia (AEP)• Kopsuhemorraagia sündroomid
3. ILD, mis on suitsetajatel sagedasemad• IPF• Reumatoidartriidiga seotud ILD
4. ILD, mida võib esineda suitsetajatel vähem• Hüpersensitiivsuspneumoniidid• Sarkoidoos

A. Altraja ©2017 Vassallo, Limper, Ryu, 2011; Margaritopoulos et al. ERR 2015



Interstitsiaalsete kopsuhaiguste jaotus haiguse 
kliinilis-ajalise kulu alusel

Äge kulg: kuni 3 kuud 
• AIP, COP
Episoodiline kulg
• COP
• Diferentsiaaldiagnostiliselt ka kopsu vaskuliidid, 

hemorraagiad, eosinofiilised pneumooniad, 
hüpersensitiivsuspneumoniidid

Krooniline kulg
• Muud

A. Altraja ©2017 BTS, Thorax, 2008



Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) kehtiv klassifikatsioon
Kliiniline diagnoos Patohistoloogiline leid

Tavalised IIP
Fibroseerivad IIP Idiopaatiline kopsufibroos (IPF) Tavaline interstitsiaalne pneumoonia (UIP)

Idiopaatiline mittespetsiifiline 
interstitsiaalne pneumoonia (iNSIP)

Mittespetsiifiline interstitsiaalne 
pneumoonia (NSIP)

Suitsetamisega 
seotud IIP-d

Deskvamatiivne interstitsiaalne 
pneumoonia (DIP)

Deskvamatiivne interstitsiaalne 
pneumoonia (DIP)

Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse 
kopsuhaigusega (RB-ILD)

Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse 
kopsuhaigusega (RB-ILD)

Ägedad ja
alaägedad IIP

Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP) Difuusne alveolaarne kahjustus (DAD)
Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia
(COP)

Organiseeruv pneumoonia (OP)

Harvaesinevad IIP
Idiopaatiline lümfoidne interstitsiaalne 
pneumoonia (LIP)

Lümfoidne interstitsiaalne pneumoonia 
(LIP)

Idiopaatiline pleuroparenhümatoosne
fibroelastoos (PPFE)

Reddy TL et al. ERJ 2012

Mitteklassifitseeritavad IIP
Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013A. Altraja ©2017



IIP kliinilise haiguskulu (käitumise ja ravile reageerimise) alusel
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Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013
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IIP jaotus haiguse kliinilis-ajalise kulu alusel 

Kroonilised IIP’d: 
• IPF: kulg >12 kuud
• LIP: kulg >12 kuud
Alaägedad kuni kroonilised IIP’d:
• NSIP: kulg kuudest mõne aastani
Alaägedad IIP’d:
• COP: kulg <3 kuud
• DIP, RB-ILD: kulg nädalatest kuudeni
Rapiidse kuluga IIP’d: 
• AIP: kulg 1-2 nädalat (1-2 kuud)

A. Altraja ©2017 King, AJRCCM 2005



Kahtlus interstitsiaalsele kopsuhaigusele: patsiendikäsitluse 
põhimõtteline käik – esmasest kontaktist kahtluse või esialgse 

diagnoosini• Esmaülesanne – tuleb osata kahtlustada• Esmased uuringud (esmatasand või muude erialade tasand)• Anamnees• Objektiivne (füüsikaline) uurimine• Esmased laboratoorsed üldanalüüsid (täisvereanalüüs, uriini 
analüüs, elektrolüüdid, uurea, kreatiniin, 
maksafunktsioonianalüüsid, koagulomeetrilised anal.)• Rindkere röntgenogrammid (2 projektsioonis) või 
kättesaadavad CT-uuringud• Mitte-HRCT ja mitte-ILD-protokolli j. tehtud CT-uuringud (näit. 
angio-CT) sobivad ainult skriiniinguks (kahtlustamiseks)• Hingamiselundite lihtsam funktsionaalne diagnostika• Tulemuseks on esialgne kahtlus või esialgne diagnoos• Järgneb diagnoosi kinnitamise etapp (kopsuarst)

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Tavalise interstitssiaalse pneumoonia (UIP) radioloogiline leid PA 
röntgenogrammil

• 75-aastane 
meespatsient• Bilateraalne 
perifeerne, mitte-
täielikult 
sümmeetriline 
retikulaarne 
varjustus, enam 
alaväljades• Kahtlus kärgja 
deformatsiooni 
esinemisele 
(selle kinnitaks 
HRCT)
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Kahtlus interstitsiaalsele kopsuhaigusele: käsitluse edasine käik

Järgneb diagnoosi kinnitamise etapp• Diagnostiline protsess on dünaamiline• Oluline - multidistsiplinaarne lähenemine:• Põhineb kommunikatsioonil klinitsisti, radioloogi, vahel ka 
patoloogi ning teiste erialade spetsialistidega (reumatoloog)

Primaarsed on kliinilised andmed:• Anamnees (haiguse algus, senine kulg, kliinilise haiguspildi 
kujunemine), sealh. ekspositsioonid!• Suitsetamise staatus• Kaasuvad haigused või põhihaigused! (eriti need, mille 

väljenduseks IIP on)• Objektiivne uurimine• Kopsufunktsiooni aspektid + standardsed koormustestid• Eriotstarbeline labor (sealh. autoantikehade paneelid)• Kõrglahutuslik õhukese kihi CT kopsude protokolli j. (HRCT)• Kopsubiopsia või transbronhiaalne krüobiopsia• Multidistsiplinaarsed arutelud
A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Patsiendi kõige esmasem käsitlus – anamnees• Anamnees kõige laiemas mõttes• Kõik vaevused ja sümptomid (mitte ainult respiratoorsed): Millal 
algasid ja kuidas siiani kulgesid

Health Port 

Is Technology Enabling or Inhibiting Focus on the Patient?

• „Kuula patsienti, ta ütleb teile diagnoosi!“• (Arst peab vaid oskama „keelt“ e. tundma haiguse pilti!)

William Osler by Thomas C. Corner (1865-1938), 1905. Allikas: Wikimedia 
Commons



ILD tunnustega patsiendi anamnees
• Hoolikas kõikide asjaolude (sümptomite/vaevuste, haigustunnuste, 

ekspositsioonide olemasolu) dünaamikas ja kronoloogilises 
järjestuses• Nn. „respiratoorsed riskitegurid“ (suitsetamine)• Tööanamnees (ekspositsioonide selgitamiseks)• Olme, reisimine, hobid (ekspositsioonide selgitamiseks)• Perekonnaanamnees (sarkoidoos, IPF)• Kui ei  tõenäoliselt idiopaatiline interstitsiaalne pneumoonia (IIP)• HIV riskid• Ravimite tarvitamine• Varasemad haigused• Reumatoloogilised sümptomid (Raynaud’ fenomen, nahamuutused 
(paksenemine, lööbed), düsfaagia, refluks, liigesvalud, müalgia, 
proksimaalne lihasnõrkus, sicca sümptomid, üldsümptomid)• Respiratoorsed sümptomid (köha, vilistav hingamine, verikoha, 
pleuraalne rindkerevalu jne.)
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IIP diagnostika: anamnees ja füüsikaline uurimine

• Progresseeruv düspnoe, kuiv köha ja auskultatsioonil 
lõppinspiratoorsed krepitatsioonid („velcro rales“) on omased 
enamikule IIP rühma haigustest• Anamneesi, füüsikalise uurimise ja kopsude funktsionaalse 
diagnostika roll on oluline IIP kahtlustamisel ja eristamisel 
muudest teadaoleva etioloogiaga difuussetest 
parenhümatoossetest kopsuhaigustest

• Palavik ja lühem senine haiguskulg on omane AIP’le ja COP’le•Palavik ja kiire kliiniline progresseerumine ka IPF ägenemisel• NSIP, RB-ILD, DIP ja LIP, eriti aga IPF korral progresseeruvad 
sümptomid aeglaselt ja palavik ei ole iseloomulik• Oluline suitsetamisstaaž iseloomulik DIP, RB-ILD ja NSIP korral, 
vähem, kuid siiski oluline ka teiste vormide juures

A. Altraja ©2017
Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008

Raghu et al., ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines: AJRCCM 2011



Võimaliku interstitsiaalse kopsuhaigusega patsiendi anamnees
• Kõik kaebused, sümptomid ja haigustunnused• IPF: Düspnoe > köha > jõuetus > depressioon > ärevus (Garibaldi 

et al. 2015)• Ekspositsioonid• Respiratoorsed riskitegurid (täisandmed suitsetamise kohta)• Täielik kutseanamnees• Elu, elukoht, reisimine, hobid• Perekonnanamnees ILD suhtes (IPF, CTD, sarkoidoos jne.)• Infektsioonid (HIV jne.)• Ravimite anamnees: Pneumotox® (The Drug-Induced Respiratory 
Disease Website, the Appstore jt..)• Varem põetud haigused• Süsteemsete (sidekoe)haiguste sümptomid ja tunnused• (Raynaud’ fenomen, nahk, düsfaagia, refluks, liigesed, müalgia, 

proximaalne lihasnõrkus, sicca sümptomid, süsteemsed sümptomid)• Respiratoorsed sümptomid (köha, vilistab hingamine, veriköha, 
(pleuriitiline) rindkerevalu jne.)

A. Altraja ©2017
Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; 

Raghu et al., ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines: AJRCCM 2011; Garibaldi et al. Respirol 2015



Võimaliku interstitsiaalse kopsuhaigusega patsiendi staatus

Õige mõtlemine on varase diagnoosi eelduseks• Patsiendi demograafilised iseärasused
Auskultatsioon: • Velcro-tüüpi bibasilaarsed lõpp-

inspiratoorsed peened räginad• 1969, Richard A. DeRemee, Mayo Clinic (DeRemee, Minnesota 
Med 1969) • Kujunenud “kaubamärgiks”, aga ei ole IPF-le ainuspetsiifiline

Screening“:• 65-70 eluaastat (55–80 aastat)• Vanus ≥70 a. ILD-ga patsiendil toetab jõuliselt IPF diagnoosi• <50 a. on IPF väga ebatõenäoline• Suitsetamine• IPF patsiendi esimese ringi sugulased• Madala-doosi HRCT• IPF peaks olema kopsuvähi jt. haiguste suhtes (tuberkuloos jne.) 
skriiningu ”kõrvalprodukt”

Cottin V & Cordier JF, Eur Respir J 2012; Cordier JF & Cottin V, Eur Respir J 2013



Kopsufunktsiooni uuringud ILD korral
• Forsseeritud voolu-mahu spirograafia (koos 
bronhodilataatortestiga)• Kopsude difusioonivõime (DLco, Kco) määramine tansfertestiga• Standardne koormustest (6 min. kõnnitest (6MWT), ka 
süstikkäimistestid)
• IIP’te puhul on iseloomulik restriktiivset tüüpi 
ventilatsioonifunktsiooni langus ja kopsude difusioonivõime 
langus• Vaid mõnede (COP, RB-ILD) puhul ka obstruktsiooni komponent• KOK võib esineda suitsetajatel kaasuva haigusena!• IPF ja fibrootilise NSIP korral on kopsude difusioonivõime 
(DLco) täpseim diagnostilis-prognostiline marker• IPF korral >10% langus FVC osas või >15% langus DLco osas 
esimese 6-12 kuuga näitab kiirelt progresseeruvat haigustüüpi, 
viitab kõrgele surma riskile, sama näitab kiire desaturatsioon 
6MWT käigus

A. Altraja ©2017
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Rindkere röntgenograafia IIP diagnostikas
• Röntgenograafial madal tundlikkus ja spetsiifilisus
• IIP puhul on muutused mittespetsiifilised
• Üksnes tugevasti väljendunud kärgja deformatsiooni 

kahtlus vihjab UIP’le (Usual Interstitial Pneumonia, 
Tavaline Interstitsiaalne Pneumoonia, vt. definitsioon IPF 
kontekstis)

• Rindkere röntgenograafia ülesanne on osata kahtlustada 
mõnda IIP rühma haigust

• Kõikidel sellise kahtlusega patsientidel tuleb teha 
rindkere HRCT uuring (õhukese kihi uuring (vt.)) 

A. Altraja ©2017



HRCT protokoll ILD diagnostikas
•Inspiiriumis, ilma kontrastaineta•Kontrastaine suurendab vale-mattklaasvarjustuse teket•Aksiaalne ja koronaalne rekonstruktsioon•Kihtide intervall ≤ 20 mm („volume CT“, „incremental CT“)•Kihi paksus ≤ 2 mm •Kõrglahutuslik resolutsioonialgoritm•Ekspiiriumi võtted kui esineb HP kahtlus•Kõhulivõtted lisaks, kui kahtlus puhtalt hüpostaatilisele
varjustusele

Prosch H, CIPF, Prague 11.03.2016



Kopsukahjustuse radioloogilised tüübid:
idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) 

diagnostikas
Kopsukahjustuse radioloogilised tüübid:• Põhiliselt kopsu interstiitsiumi kahjustus (IPF, NSIP)• Põhiliselt alveolaartasandi õhuruumi kahjustus (DIP, AIP, COP)• “Bronhiolotsentrilised” haigused (RB-ILD, COP)• “Mattklaasvarjustuse tüüpi” e. nn. “ground glass’ tüüpi” 

varjustus (lüh. “mattklaasvarjustus”): (peamiselt DIP, aga ka RB-
ILD, NSIP jt.)
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Nn. „mattklaasvarjustuse“ tähendus
Milliste haiguste puhul seda esineb: idiopaatilistest haigustest: 

DIP, NSIP, AIP, RB-ILD jt.
“Mattklaasi tüüpi varjustus” e. “mattklaasvarjustus” (“ground 

glass opacity”) on:• Hägune, pooltihe varjustus, mis ei varja täielikult ega ei 
moonuta allasetseva kopsu joonist ega arhitektoonikat

Mis on mattklaasvarjustuse substraat?• “Mattklaasvarjustus” ei tähista mitte ainult kopsukoe rakulist 
põletikku ega alveoolide seinte paksenemist, vaid võib olla 
kujuneva kopsufibroosi eeletapiks (nn. peen, “noor” fibroos)• Põhiliselt fibroosiga iseloomustuva leiu korral kaasnevana 
esinev vähene mattklaasvarjustus peegeldab tüüpiliselt algavat 
fibroosi või fibroosi eelstaadiumi (Remy-Jardin et al., 1993)

A. Altraja ©2017



Bronhoskoopia roll koos abimeetoditega (BAL, TBB, cTBB) IIP 
diagnostikas

• Sõltub haigusest, mida kliinilis-radioloogiliselt kõige enam 
kahtlustatakse• Vajalik sooritada enne ravi alustamist

BAL: • Lümfotsüütide domineerimine BAL vedelikus võib viidata heale 
reageerimisele glükokortikosteroidravile ja soodsale prognoosile, ka 
alternatiivsele diagnoosile (sarkoidoos, hüpersensitiivsuspneumoniit)• IPF kliinilis-radioloogilise leiu korral ei ole BAL näidustatud (üksnes 
IPF korral domineerib neutrofiilia)• BAL tehtagu alati, kui tehakse TBB

Transbronhiaalne biopsia (TBB):• Materjal reeglina liigvähene tagamaks haigusspetsiifilist morfoloogiat, 
eriti IPF korral; ei ole näidustatud haruldaste kopsuhaiguste esmases 
morfoloogilises diagnostikas (kui konkreetse haiguse juures, näit. 
COP, ei ole teisiti märgitud)• TBB näidustatud mõnede bronhotsentriliste haiguste, sarkoidoosi jt. 
korral• Asemele transbronhiaalne krüobiopsia (cTBB)

A. Altraja ©2017
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Raghu et al., ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines: AJRCCM 2011



Laboratoorsed analüüsid ILD kliinilis-radioloogiliste tunnuste korral

Esmased analüüsid• Täisvereanalüüs• Uriini analüüs• Elektrolüüdid, uurea, kreatiniin, maksafunktsioonianalüüsid
Autoantikehadest (diagnoosimaks võimalikku süsteemset haigust): • Reumatoidfaktor (RF), anti-CCP• ANA + teised tuumaantigeenide vastased antikehad• Scl-70 (anti-topoisomeraas)• Jo-1 (anti-histidüül-tRNA) (50-100%-l kopsukahjustusega DM/PM 

patsientidel)•ACA (tsentromeerivastased antikehad)• anti-Ro/SSA• anti-La/SSB• anti-Ku•Anti-RNP (3 tuumavalgu A, C ja 68 kDa) vastased, anti-Sm (7 
tuumavalgu (B/B', D1, D2, D3, E, F ja G) vastased)• Tõusnud ANA tiitri korral luupusantikoagulant and anti-kardiolipiin-

antikehad• Praktikas määratakse sageli ANA (liik + lõpptiiter), ANCA, ENA 
laiendatud paneeluuring

A. Altraja ©2017
Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008

Raghu et al., ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines: AJRCCM 2011



Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) 
morfoloogiline diagnoos• Bronhoskoopia: •Transbronhiaalne biopsia (TBB) – ei ole tulemuslik ja näidustatud, 

välja arvatud mõnel AIP ja COP juhul; sobib sarkoidoosi 
väljalülitamiseks •BAL • Transtorakaalne peennõelbiopsia (TBNA) ei ole tulemuslik ja 

näidustatud, sobib kartsinoomi, sarkoidoosi, põletiku jms. 
väljalülitamiseks • Kirurgiline kopsubiopsia (VATS): patohistoloogiline diagnoos 
näidustatud (vastunäidustuse puudumisel) kõigil, kel ei ole klassikalist 
IPF/UIP kliinilist pilti ja vastavat HRCT leidu*• VATS-biopsia populaarsus püsib (perioperatiivne suremus 4%); mriski
piir: FVC<50%, DLco <30%; cTBB ja populaarsus suurenemas 

• *Kasvamas haiguste nimistu, mille kahtluse korral on diagnoosi 
histoloogilise kinnitamise nõudest loobutud: • IPF – kliinilis-radioloogiliste kriteeriumite täitumisel (Raghu et al., 2011)• RB-ILD• COP korral vahel TBB piisav (Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008)

A. Altraja ©2017



Nõuded biopsiale IIP morfoloogiliseks diagnoosiks (Dacic & 
Yousem, 1993)

• Kopsubiopsia tavaliselt videotorakoskoopia (VATS) käigus • Oluline: “kindla peale minek” – materjal peab olema piisavalt 
suur – vähemalt 4-5 cm suurimalt gabariidilt• Mitte võtta materjali radioloogiliselt või operatsiooni ajal 
palpatsiooni alusel “maksimaalselt muutunud” kohast –
tagajärjeks võib olla mittespetsiifilise armistumise histoloogiline 
leid• Materjali võtta vähemalt kahest erinevast sagarast• Preparaati peab võtma piisavalt sügavalt kopsukoest (3-5 cm 
sügavuselt) vältimaks mittespetsiifilise subpleuraalse 
armistumise leidu• Mittespetsiifilise fibroosi kõrge esinemissageduse tõttu vältida 
lingula’t ja paremal kesksagarat!• Kui biopsiavastuses ilmneb NSIP, LIP või difuusse alveolaarse 
destruktsiooni (DAD) leid, vaadata veelkord läbi kliiniline osa 
(spetsiifiline etioloogia?)

A. Altraja ©2017



Kirurgiline kopsubiopsia ja histoloogilise leiu hindamine ILD
korral

A. Altraja ©2017

• Järjest suurenev nimistu ILD/IIP ei vaja diagnoosi kinnitamiseks 
ilmtingimata kopsubiopsiat (IPF, DIP, RB-ILD, COP, HP etc.)• Kopsubiopsia kujutab endast riski: • FVC<50%, DLco<30% on piiriks• Kaasuvad haigused• IPF ägenemise risk!• Patohistoloogilist kinnitust vajatakse seal, kus seda nõutakse 
(mingi konkreetse diagnoosi kinnitamiseks)• Siiski, patoloogilise leiu tüüpide tundmine on essentsiaalne
diferentsiaaldiagnostiliseks orienteerumiseks ettetulevates 
keerukates olukordades• Väheminvasiivsed biopsiameetodid: transbronhiaalne
krüobiopsia ehk „krüo-kaugbiopsia“ (c-TBB) 



Transbronhiaalne krüobiopsia (c-TBB) IPF korral: tehnika ja uuringud

A. Altraja ©2017 Poletti V et al. Respirology 2016; 21: 44–50

• NSIP and DIP jaoks uuringud vähemkvaliteetsed, kuid koos BAL’ga on 
aktsepteeritavad• „Ametlik standardiseeritud protokoll“ senini puudub (sisuliselt on olemas)• Enamikus töödest: • Intubatsioon, pindmine i.v. anesteesia (propofool), röntgenoskoobi kontroll• Samasse segmendibronhi viidud (algselt tühjana hoitud) Fogarty 

balloonkateeter vm. bronhiblokker suure verejooksu kulgemiseks –
täidetakse igaks juhuks alati kohe pärast materjali ekstraktsiooni; 
oodatakse 4 min., seejärel hemostaasi kontroll• ≥1 cm, turvaline on 1,5 cm pleurast• Materjal parema kvaliteediga kui kasutada suurema kaliibriga krüosondi ja 
külmutusaega ≥4 s. (5-6 s.)• Õhkrind ≤28% (väiksem, kui hoida distantsi >1 cm pleurast)• Valdav enamus töödest võtnud materjali samast segmendist, vähem sama 

sagara erinevatest segmentidest – võrdlusuuringud puuduvad• Veelgi vähem töid hindamaks tulemusi materjali võtmisel erinevatest 
ipsilateraalsetest sagaratest• Praktikas väga vajalik teave, kuna radioloogiline „pattern“ on sageli eri 

sagarates väga erinev



C-TBB ehk krüo-kaugbiopsia preparaadid

A. Altraja ©2017

Histoloogia: 
Dr. Hannes Tamm

Tartu, EST; 01.2016



Krüo-kaugbiopsia järgne HRCT leid

A. Altraja ©2017

•1 nädal pärast krüo-
kaugbiopsiat (4 tk.) 
parema kopsu 
alasagara 
basaalsetest 
segmentidest•„Tühikud“ 
väheolulise 
alveolaarse 
hemorraagia 
tunnustega parema 
kopsu 8. ja 9. 
segmendis



Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) 
morfoloogiline diagnoos

• Enamik patolooge vaatleb preparaate väikesel suurendusel
Kopsubiopsia uurimise põhiküsimused:
1. Kas protsess on difuusne või koldeline
2. Milline on primaarne kahjustuse lokalisatsioon•Subpleuraalne e. paraseptaalne•Bronhiolotsentriline•Alveolaar-septaalne•Lümfangiitiline
3. Temporaalne heterogeensus või homogeensus
4. Interstiitsiumi kahjustuse üldine evolutsiooniline faas (äge, 

alaäge või väljakujunenud fibroos koos remodelleerumisega)

IIP patoloogiline diagnoos: oluline, et patoloogilist leidu 
käsitletakse korrelatsioonis radioloogilise ja kliinilisega 
(multidistsiplinaarsed konverentsid kompetentsikeskustes)

A. Altraja ©2017



Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) 
morfoloogiline hindamine

Temporaalne heterogeensus või homogeensus• Kas samas preparaadis esineb korraga erinevates paikmetes 
erinevas evolutsioonijärgus olevaid muutusi (ägedaid, 
alaägedaid, kroonilisi) või on muutused üle kogu preparaadi 
ligikaudu samas faasis• Ägedad muutused: alveolaarepiteeli nekroos, 
hüaliinmembraanid, interstitsiaalne turse, fibriini ladestumine• Alaägedad muutused: interstitsiaalse koe või normaalselt õhku 
sisaldavate struktuuride (alveoolid, bronhioolid) täitumine 
fibromüksoidse granulatsioonikoega• Kroonilised muutused: armistumine, fibroos ja 
remodelleerumine (kärgjas deformatsioon, kollageeni 
ladestumine)

Interstiitsiumi kahjustuse üldine evolutsiooniline faas (äge, alaäge 
või krooniline - väljakujunenud fibroos koos 
remodelleerumisega) – tähtsus ravile reageerimise 
prognoosimisel

A. Altraja ©2017



Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate kliiniline diagnoos, 
esinemissagedus ja morfoloogilise leiu tüüp (King T. jr., 2005)

Kliiniline diagnoos % IIP seas Morfoloogilise leiu tüüp
Idiopaatiline kopsufibroos (IPF) 47-64 Tavaline interstitsiaalne 

pneumoonia (UIP)
Mittespetsiifiline interstitsiaalne 
pneumoonia (NSIP)

14-36 Mittespetsiifiline 
interstitsiaalne pneumoonia

Krüptogeenne organiseeriv 
pneumoonia (COP)

4-12 Organiseeriv pneumoonia

Äge interstitsiaalne pneumoonia 
(AIP)

<2 Difuusne alveoolide 
lagunemine (DAD)

Respiratoorne bronhioliit 
interstitsiaalse kopsuhaigusega 
(RB-ILD)

Kokku 10-17

Respiratoorne bronhioliit

Deskvamatiivne interstitsiaalne 
pneumoonia (DIP)

Deskvamatiivne interstitsiaalne 
pneumoonia

lümfotsütaarne interstitsiaalne 
pneumoonia (LIP)

Haruldane lümfotsütaarne interstitsiaalne 
pneumoonia

A. Altraja ©2017



IIP diagnoosimise käik
Kahtlus: esmased kliinilised andmed

Teiste intersitsiaalsete kopsuhaiguste 
põhjustega arvestamine

Multiditstsiplinaarne arutelu

HRCT
Ei

IPF

Kirurgiline 
kopsubiopsia

A. Altraja ©2017

Jah

Muu ILD

UIP Võimalik UIP või UIP-le sobimatu

Kindel, tõenäoline või võimalik UIP või 
mitteklassifitseeritav kopsufibroos

Hinnang IPF olemasolule HRCT ja 
biopsialeiu vastavuse järgi

Raghu et al., AJRCCM 2011

Multi-
ditstsiplinaarne

arutelu



Praktilised küsimused ILD tunnustega patsiendi juures

• Kas kopsuhaigus on mõne muu tuntud haiguse (näit. eeskätt 
süsteemse sidekoehaiguse) väljendus (vt.)• Kas haigus on tekkinud teadaoleva etioloogilise faktori toimel

• Kui ei, on tegemist tõenäoliselt idiopaatilise kopsuhaigusega• Idiopaatilise haiguse korral on esimene ülesanne teha 
kindlaks, kas tegemist võiks olla idiopaatilise kopsufibroosiga 
(IPF)• IPF-l on tõsine prognoos• Ravi kättesaadavus on tõstnud oluliselt huvi IPF vastu

A. Altraja ©2017
Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; 

Raghu et al., ATS/ERS/JRS/ALAT Guidelines: AJRCCM 2011



Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastaste IgG-autoantikehade (ENA) paneel
• Paneeluuring 6 enamlevinud ENA suhtes• Sm (Smith): Smith antigeeni vastased - spetsiifilised (99%) süsteemsele 

erütematoossele luupusele• RNP (ribonukleoproteiinide) vastased: SLE haigetel ja sidekoehaiguse 
segavormi korral• SSA/Ro (Sjögreni sündroomi antigeeni A) vastased: 85% Sjögreni 
sündroomiga haigetest• SSB/La (Sjögreni sündroomi antigeeni B) vastased: 85% Sjögreni 
sündroomiga haigetest• Scl70 (sklerodermia 70 kD antigeen e. DNA topoisomeraas I), tegelik
nimetus anti-topo I): 56%5l süsteemse skleroosi korral• Jo1: histidüül-tRNA süntetaasi vastased: polümüosiidi ja 
dermatomüosiidi, kuid mitte teiste müopaatiate korral; spetsiifilised• kopsufibroosi kaasnemise korral• Referentsväärtused: < 20 ENA ühikut - negatiivne; ≥ 30 ENA ühikut -
positiivne • Teostatakse, kui ANA IgG tulemus on olnud positiivne• Anti-CCP• ANCA paneeluuring

A. Altraja ©2017



Interstitsiaalne pneumoonia autoimmuunsuse tunnustega 
(Interstitial pneumonia with autoimmune features, IPAF)

A. Altraja ©2017 Fischer A et al., ERS/ATS Statement ERJ 2015; 46; 976

Klassifikatsioonikriteeriumid:
1. Olemas on interstitsiaalne pneumoonia (HRCT või kirurgilise 
kopsubiopsia (SLB) alusel ja
2. Alternatiivsed etioloogiad on välistatud ja
3. Kindla süsteemse sidekoehaiguse kriteeriumid ei täitu ja
4. Olemas on vähemalt üks tunnus vähemalt kahest nimetatud 
domeenist:

A. Kliiniline domeen
B. Seroloogiline domeen
C. Morfoloogiline domeen

• Olemas probleem: mõnedel patsientidel mingi
IIP vm. idiopaatilise ILD’ga võivad olla 
kliinilised, seroloogilised või morfoloogilised 
tunnused, mis viitavad süsteemse 
autoimmuunse protsessi olemasolule, kuid 
kellel kindla sidekoehaiguse kriteeriumid ei 
täitu



IPAF kliiniline domeen

Fischer A et al., ERS/ATS Statement ERJ 2015; 46; 976

1. Distaalne sõrmenaha lõhenemine (i.e. “mehhaaniku käed”)
2. Haavandumine sõrmede distaalses osas
3. Põletikuline artriit või hommikune hulgiliigeste jäikus ⩾60 min.
4. Palmaarnre telangiektaasia
5. Raynaud’ fenomen
6. Seletamatu sõrmede turse
7. Seletamatu püsiv lööve sõrmede sirutuspindadel (Gottron’i tunnus)



IPAF seroloogiline domeen

A. Altraja ©2017 Fischer A et al., ERS/ATS Statement ERJ 2015; 46; 976

1. Tuumavastaste antikehade (ANA) kogutiiter ⩾1:320 või
a. Nukleolaarne ANA (mistahes tiitris) või
b. Tsentromeerne ANA (mistahes tiitris) 

2. Reumatoidfaktor tiitris ⩾2× normi ülemisest piirist
3. Anti-CCP
4. Anti-dsDNA
5. Anti-Ro (SS-A)
6. Anti-La (SS-B)
7. Ribonukleoproteiini vastased autoantikehad
8. Anti-Sm(ith)
9. Topoisomeraasi vastased autoantikehad (Scl-70)
10. tRNA süntetaaside vastased autoantikehad
(e.g. Jo-1, PL-7, PL-12; muud on: EJ, OJ, KS, Zo, tRS)
11. Anti-PM-Scl
12. Anti-MDA-5



IPAF morfoloogiline domeen

A. Altraja ©2017 Fischer A et al., ERS/ATS Statement ERJ 2015; 46; 976

1. Kindlad spetsiifilised radioloogilised haigustüübid (HRCT järgi):
a. NSIP
b. OP
c. NSIP koos OP’ga
d. LIP

2. Patohistoloogilised haigustüübid või -tunnused kopsubiopsia alusel:
a. NSIP
b. OP
c. NSIP koos OP’ga
d. LIP
e. Interstitsiaalsed lümfoidsed agregaadid koos idutsentritega
f. Difuussed lümfoplasmotsütaarsed infiltraadid (koos lümfifolliikulitega 
või ilma)

3. Multistruktuurne haaratus (lisaks idiopaatilisele pneumooniale):
a. Seletamatu pleuraefusioon või -paksenemine
b. Seletamatu perikardiefusioon või -paksenemine
c. Seletamatu kopsusiseste hingamisteede haigus (kopsufunktsiooni 
testide, radioloogilise leiu või patoloogilise leiu alusel)
d. Seletamatu pulmonaalne vaskulopaatia



Süsteemsete sidekoheigustega seotud IIP käsitluse algoritm

Interstitsiaalne 
pneumoonia

Jälgimine 
progresseerumise 

suhtes 

Kliiniliselt 
oluline 

haigus?

Kliiniliselt 
oluline 

haigus?

Immunosupressiivne ravi

JAH

JAH

Eelistada IPF ravi 
immunosupressiivsele ravile

UIP 
olemas

UIP 
puudub

EI EI

Kindel CTD-ILD Võimalik CTD-ILD

Olemas autoantikehad, kliiniline 
ja patoloogiline leid

Olemas autoantikehad, puudub 
kliiniline leid, ± patoloogiline leid

Olemas mõni IIP

Puuduvad autoantikehad, 
samuti CTD kliiniline ja 

patoloogiline leid; puuduvad 
alternatiivsed diagnoosid

Olemas mitte-CTD-ga seotud 
põhjus (hüpersensitiivsus, 

ravimreaktsioonid, 
infektsioonid)

Fischer A, DuBois R. 
Lancet 2012; 380: 689-698A. Altraja ©2017



Mistahes idiopaatilise interstitsiaalse pneumoonia (IIP) 
kahtlusega patsiendi käsitlus: lõplik diagnoos ja ravi

• Multidistsiplinaarne arutelu:• Vajadusel (kui kriteeriumid ei ole üheselt täidetud): 
lõplik diagnoos pandagu alles pärast seda, kui 
pulmonoloog, pulmonoloogias pädev radioloog ja 
kopsuhaiguste eripatoloog on läbi vaadanud kogu 
haigusjuhu kohta käiva kliinilise, radioloogilise ja 
patoloogilise materjali

• Ravi ei tohiks alustada enne, kui on tehtud kõik lõpliku 
diagnoosi kinnitamiseks eeltoodud spetsialistide 
koostööna

A. Altraja ©2017



Ägenemised interstitsiaalsete kopsuhaiguste ühise omadusena

• Tavaliselt ägeneb IPF, ent ägenemisi tuleb ette ka teiste IIP 
korral (Park et al. Chest 2007)

• Esineb ka CVD-IP korral (Suda et al. Respir Med 2009)
IPF 
• Klassikaline ägenemistega kulg: ägenemiste tõenäosus 5-

20% aastas (vt. edaspidi)
NSIP
• Ägenemiste tõenäosus 4,2% aastas
Süsteemse sidekoehaigusega seotud kopsuhaiguse 
ägenemised
• Reumatoidartriit
• Skleroderma

A. Altraja ©2017 Park et al., Chest 2007; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Põhiliselt kopsu interstiitsiumi haaratusega 
radioloogiliselt iseloomustuvad IIP-d

IPF ja NSIP:• Võrkjas (retikulaarne) varjustus intralobulaarse interstiitsiumi 
tihenemisest• Kopsukoe kärgjas deformatsioon – distaalsete õhuruumide ja 
bronhioolide tsüstjas traktsiooniline laienemine – korreleerub 
kärgja struktuuriga biopsias• Traktsioonibronhiektaasid ja -bronhiolektaasid, enam 
basaalsel, perifeersel, võib olla suuremate kogumikena• Mattklaasi tüüpi varjustust väga vähe• Kaugelearenenud juhtudel sagara mahu vähenemine

A. Altraja ©2017



Idiopaatiline kopsufibroos (IPF) 
• Ealise haigestumise tipp – 6. eludekaad (50-70-aastased)• Meestel veidi sagedasem kui naistel

• UIP e. “Usual Interstitial Pneumonia, (eesti k. “tavaline 
interstitsiaalne pneumoonia”), tähistab konkreetset, kindlal 
viisil defineeritud patohistoloogilist leidu perifeerses 
kopsukoes (vt. kriteeriumid edaspidi)

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011

• Definitsioon: kroonilise, progresseeruva fibroseeriva 
interstitsiaalse pneumoonia vorm, mille tekkepõhjus on 
teadmata, mis tekib esmaselt eakamatel täiskasvanutel, mille 
puhune kahjustus piirdub kopsudega ja mille 
patohistoloogiliseks ja/või radioloogiliseks leiuks UIP



IPF epidemioloogia: haigestumus ja levimus
• IPF on IIP rühma kõige sagedasem esindaja: 55% IIP-st (Meltzer

et al. 2008; Kim et al. 2006)

• Soomes (ERS/ATS kriteeriumide j.) 16-18/100 000 (Hodgson et 
al., 2002), sama Suurbritannias (Wells et al. 2008)• Euroopa Liidus 1,25…23,4/100 000, 40 000 uut juhtu aastas
(Orphanet Report Series, 2011)

• Haigestumus ja levimus suurenevad kiiresti ea kõrgenedes
>75 a. vanustel: • Haigestumus 160/100 000 aastas• Levimus 250/100 000

A. Altraja ©2017

Raghu et al., AJRCCM 2011; 
Annesi-Maesano et al. SVDLD 2013



Idiopaatilise kopsufibroosi (IPF) epidemioloogiast

•Tervishoiusüsteemi andmetel põhinevad andmekogud kipuvad 
levimust ülehindama (diagnostiliste kriteeriumide varieeruvus, 
mittespetsiifiline kodeerimine)•Rahvuslikel registritel ja küsimustikel põhinevatel uuringutel on 
kalduvus patsientide arvu alahinnata•Levimus 0,5–27,9/100 000•Haigestumus 0,22–8,8/100 000

•Suremusel on olnud kuni antifibrootilise ravi kasutuselevõtuni 
tõusutrend: •0,92/100 000 (1968–1972)  5,1/100 000 (2006–2008)•Suurem meestel ja vanemaealistel isikutel

Kaunisto et al. BMC Pulmonary Medicine 2013A. Altraja ©2017



IPF epidemioloogia (järg)
• Puudub selge rassiline jaotumus (King et al., 2000; Raghu et 

al. 2011) • Olemas perekondlik vorm (5%) (Böing et al. 2013); 
mutatsioonid SP-A2, SP-C, telomeraasi kompleksi geenides• Ealise haigestumise mediaan: 70-aastaselt (USA, 
Suurbritannia) (Wells et al. 2008); laiemalt 5.-7. eludekaadil• Keskmine iga diagnoositutel 66 a (Raghu et al., 2011), • 2/3 patsientidest on >60-aastased• Kerge meeste ülekaal (1,5…1,7:1) (Johnston et al., 1997)• Suur osa patsientidest on varasemalt suitsetajad• 5 aasta jooksul sureb 50-80% IPF-ga patsientidest• Elulemuse mediaan 3 aastat (Suurbritannia, Wells et al. 2008)• IPF osakaal surma põhjuste seas tõuseb märgatavalt koos 
kontingendi eaga• IPF suremus on selgelt allaarvestatud

A. Altraja ©2017

Böing et al. SVDLD 2013; 
Annesi-Maesano et al. SVDLD 2013



IPF riskitegurid
• Suitsetamine (risk 1,6…2,3)• Keskkonnamõjurid:• Töö tolmuses keskkonnas [kivi-, metalli (teras, messing, plii), 

puidu- ja põllumajandustolmud (loomsed, taimsed)]• Mikroorganismid• Viirusinfektsioonid (Epstein-Barr, CMV, HCV, adenoviirus E1A, 
inimese herpesviirused 7 ja 8)• Gastroösofageaalne refluks• Geneetilised tegurid• Perekondlik esinemine: 5%; autosoom-dominantne pärandumine 
variaabselse penetrantsusega•Seostub telomeraasidega (telomeraasi pöördtranskriptaas 

hTERT)•Sporaadilistel juhtudel: IL1, -4, -6, -8, -10, 12, TNF-α, 
lümfotoksiin α• Geograafiline klasterdumine

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; King, ILD, 5th ed. 2011



IPF patogenees
• Alveolaarepiteeli kahjustus ja aktivatsioon

• Plasminogeeni aktivaatori ihibiitori (PAI) -1 ja -2 sekretsioon: 
fibriinmaatriks• PDGF, TGF-β, TNF-α, endoteliinid: fibroblastide migratsioon 
ja proliferatsioon•Gelatinaas A: basaalmembraani katkemine• Alveolaarepiteeli telomeerne apoptoos• Müofibroblastiliste kollete moodustumine

• TIMP-2• FGF-2, VEGF: angiogenees•Angiotensiin II: alveolaarepiteeli (telomeerne) apoptoos, 
koedefekti asendumine siddekoega•MMP-TIMP-de tasakaaluhäire: fibroos ja häirunud re-
epitelisatsioon• Epiteliaal-mesenhümaalne transitsioon (EMT)

A. Altraja ©2017 King, ILD, 5th ed. 2011



IPF diagnoosieelne haiguskulg ja kliinik
Kliiniline leid on teatavate erinevustega sarnane ka teiste krooniliste 

IIP’te korral• Hingeldus (seletamatu krooniline pingutusdüspnoe) on 
põhisümptom• Aeglaselt, kuid pidevalt (0,5-3 a. jooksul) tekkiv düspnoe• Patsient vanuses >50-60 a., meestel on IPF veidi sagedasem• Kuiv köha, sageli resistentne antitussiivsetele vahenditele• Trummipulksõrmed 25-50%• Bibasilaarsel lõpp-inspiratoorsed krepitatsioonid (“krõpsu 
lahtirebimise sarnane heli“, ingl. K. “Velcro rales”); viitab 
alveolaartasandi haaratusele!), mis hiljem haaravad kogu kopsuvälja• Väga oluline vahend IPF skriininguks ja varaseks avastamiseks: 

www.soundsofIPF.com• IPF korral palavikku ei ole• Kui on palavik  viide teiste IIP’te (AIP, COP, NSIP) või muudele 
ILD’te (sarkoidoos, hüpersensitiivsuspneumoniidid e. eksogeen-
allergilised alveoliidid jt.) kasuks• Erand – palavik IPF ägenemisel (vt. edaspidi)• Loogiliselt palavik ka hingamisteede infektsioonide korral

A. Altraja ©2017

Raghu et al., AJRCCM 2011 
King, ILD, 5th ed. 2011



IPF varane diagnoos: asi algab diagnoosile mõtlemisest
•Velcro-tüüpi bibasilaarsed lõppinspiratoorsed peened räginad•1969, Richard A. DeRemee, Mayo Clinic (DeRemee, 

Minnesota Med 1969) •Kujunenud “kaubamärgiks”, ei ole IPF-le ainuspetsiifiline•Vanus: •65-70 eluaastat (55–80 aastat)•Vanus ≥70 a. ILD-ga patsiendil toetab jõuliselt IPF diagnoosi•<50 a. on IPF väga ebatõenäoline•Suitsetamine•IPF patsiendi esimese ringi sugulased•Madala-doosi HRCT•IPF peaks olema kopsuvähi skriiningu ”kõrvalprodukt”

A. Altraja ©2017 Cottin V & Cordier JF, Eur Respir J 2012; Cordier JF & Cottin V, Eur Respir J 2013



IPF – funktsionaalsed näitajad
Muutused väikeste erinevustega sarnased ka teiste krooniliste 

IIP’te korral)• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus (peamine 
tulemusparameeter spiromeetrial on FVC; haiguse algul võib 
olla normis)• Kopsude difusioonivõime (nii DLCO kui KCO) langus (tavaliselt 
langenud alati juba diagnoosimise hetkel)• Madal PaO2 rahuolekus, mis langeb kiiresti koormusel • Suitsetajatel, kellel esineb koos kroonilise obstruktiivse 
kopsuhaigusega, on kopsude mahud (VC, FVC suuremad 
(King et al., 2000); esineb korraga nii obstruktsioon kui 
restriktsioon

A. Altraja ©2017



IPF diagnostilised kriteeriumid 

IPF diagnoos nõuab järgmist:

1. Muude interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja/või tuntud 
tekkepõhjuste väljalülitamine

2. UIP (Usual Interstitial Pneumonia, „tavalise interstitsiaalse 
pneumoonia“) leid HRCT-uuringul, kui patsientidel ei tehta 
kirurgilist kopsubiopsiat (surgical lung biopsy, SLB)

3. HRCT leiu ja biopsialeiu spetsiifiline kokkusobimine 
(patsientidel, kellel tehakse kopsubiopsia)

A. Altraja ©2017

Raghu et al., AJRCCM 2011; 
Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



IPF diagnoosimise algoritm
IPF kahtlus

Teiste intersitsiaalsete kopsuhaiguste 
(ILD) põhjused / tunnused

Multiditstsiplinaarne arutelu

HRCT
Ei

IPF

Kirurgiline 
kopsubiopsia

A. Altraja ©2017

Jah

Muu ILD

UIP Võimalik UIP või UIP-le sobimatu

Kindel, tõenäoline või võimalik UIP või 
mitteklassifitseeritav kopsufibroos

Hinnang IPF olemasolule HRCT ja 
biopsialeiu vastavuse järgi

Raghu et al., AJRCCM 2011



UIP (“Usual Interstitial Pneumonia”) radioloogilised kriteeriumid 
• HRCT on oluline komponent IPF diagnoosimisel• Kindlasti on vajalik koronaalne rekonstruktsioon

UIP radioloogilised põhikriteeriumid („kindel UIP“, kõik 4 
kriteeriumi on nõutavad):• Leiu basaalne, subpleuraalne domineerimine• Retikulaarne varjustus• Kopsu kärgjas deformatsioon traktsioonibronhiektaasidega 
või ilma (need on „kindlad“ fibroosi markerid)• UIP-ga sobimatute leiu elementide puudumine

„Võimalik UIP“ (kõik 3 kriteeriumi on nõutavad):• Leiu basaalne, subpleuraalne domineerimine• Retikulaarne varjustus• UIP-ga sobimatute leiu elementide puudumine• Kui „võimaliku UIP“ korral on näha traktsioonibronhiektaasid 
 „kindel UIP (Raghu et al. 2016)

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



UIP’le sobimatud radioloogilise leiu elemendid 
• Leiu domineerimine kopsude ülemistes või keskmistes osades• Leiu domineerimine peribronhovaskulaarsel• Mattklaasvarjustuse domineerimine retikulaarse varjustuse üle• Rohke mikronodulaarne leid (eriti ülemistes kopsuosades)• Eraldiseisvad tsüstid (eriti kui eemal kärgja deformatsiooni 

aladest, mitmed, bilateraalsed)• Difuusne mosaiikvarjustus või õhu lõksustumine (eriti kui 
bilateraalselt, 3 sagaras)• Konsolidatsioon bronhopulmonaarse segmendi või sagara 
ulatuses

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



HRCT ülesvõtete hindamine ILD korral

A. Altraja ©2017

• Kas uuring on kvaliteetne ILD hindamise seisukohast (HRCT 
protokoll, õhuke kiht jne.)• Kliiniline leid (saatekiri) on patoloogile äärmiselt oluline• Peab olema metoodiline hindamine: vastata kindlatele, 
algoritmiliselt üksteisele järgnevatele küsimustele• HRCT leid koosneb 3 komponendist: 1) peamine leid („pattern“), 
2) leiu jaotumus kopsude eri osade vahel („distribution“) ja 3) 
lisaleid („ancillary findings“)• 1. Kas leid, mis näha, on haiguslik• 2. Milline on juhtiv muutus: retikulatsioon, kärgjas deformatsioon, 
peenkoldeline varjustus, konsolidatsioon, kopsukoe tiheduse 
vähenemine jne.• 3. Kas on tegemist fibroseeriva kopsuhaigusega• 4. Kas on tegemist UIP või võimaliku UIP-ga• 5. Kas leid on iseloomulik muudele fibroseeruvatele ILD’le

Prosch H. 27.09.2016



Muutused HRCT uuringul, mis enam-vähem kindlalt viitavad 
fibroosile

A. Altraja ©2017

• Traktsioonibronhiektaaside või -bronhiolektaaside (püsivate 
laindite) olemasolu (bronhide/bronhioolide laienemine võib olla 
pöörduv)• Mahu vähenemine (interloobiumite asetsuse järgi)• Fibroosi kinnitab kärgjas deformatsioon:• Mitmerealine tsüstiliste õhuruumide kogum (ei järgi 

normaalsete septide positsiooni)• Subpleuraalse asetusega• Teravad, hästieristuvad piirid (seina paksus 1-3 mm)• Õhuruumide suurus 3-10 mm

Prosch H. 27.09.2016



IPF radioloogiline leid PA röntgenogrammil

• 68-aastane 
meespatsient• Ca 3 kuud pärast 
sümptomite 
tekkimist• Bilateraalne 
perifeerne, mitte-
täielikult 
sümmeetriline 
retikulaarne 
varjustus, enam 
alaväljades• Selgesti nähtav 
kärgjas 
deformatsioon

A. Altraja ©2017



Ravile refraktaarse IPF radioloogiline leid PA röntgenogrammil

• Sama 68-aastane 
meespatsient• Ca 3 kuud pärast 
kombineeritud ravi 
alustamist• Bilateraalne 
varjustus, enam 
alaväljades• Selgesti nähtav 
varjustuse 
progresseerumine, 
uute kopsuosade 
haaratus haiguse 
poolt• Kopsude 
muutumine 
rigiidseks, 
kopsude mahu 
oluline vähenemine

A. Altraja ©2017



HRCT leid IPF korral 
• 68-aastane meespatsient• Ca 3 kuud pärast sümptomite tekkimist• Selgesti nähtavad kärgjas 

deformatsioon, traktsiooni-
bronhiektaasid () ja -
bronhiolektaasid, vähe mattklaasi tüüpi 
varjustust

• Sama patsient, ca 3 kuud pärast 
kombineeritud ravi alustamist• Selgesti nähtav varjustuse ja kärgja 
deformatsiooni progresseerumine, 
uute kopsuosade haaratus haiguse 
poolt, sidekoe kootumine

A. Altraja ©2017



IPF radioloogiline leid PA röntgenogrammil

• 75-aastane 
meespatsient• Bilateraalne 
perifeerne, mitte-
täielikult 
sümmeetriline 
retikulaarne 
varjustus, enam 
alaväljades• Kärgjas 
deformatsioon

A. Altraja ©2017



IPF-puhuse UIP radioloogiline leid

•Aksiaalne HRCT-rekonstriktsioon 66-aastasel meespatsiendil, kellel on 
progresseeruv düspnoe viimase 1,5 aasta jooksul•Alasagarate domineerimisega subpleuraalne, peamiselt kärgjast 
deformatsioonist koosnev varjustus; näha traktsioonibronhiektaase, ent 
puuduvad konsolidatsioonid ja mattklaasvarjustus

A. Altraja ©2017



IPF radioloogia – rindkere HRCT
• 74-a. meespatsient. Kopsukoe fibroosi ja kärgja deformatsiooni 

progresseerumine ravi foonil ca 5 kuuga (vasakult paremale). “Mattklaasi 
tüüpi varjustust” praktiliselt ei näe.

A. Altraja ©2017



IPF puhune HRCT leid: koronaalne rekonstruktsioon 

• Interstitsiaalne fibroos kopsude alumistes ja tagumistes (paremal) osades• Mattklaasvarjustust võib esineda vähesel määral, ent see ei tohi domineerida

A. Altraja ©2017



IPF radioloogia - diferentsiaaldiagnoos
Kopsude HRCT: • UIP on laiem mõiste kui IPF: esineb lisaks UIP-IPF’le ka 

mitme muu seisundi puhul• Eristamatu UIP tüübist, mis on tekkinud süsteemsete 
sidekoehaiguste (ennekõike reumatoidartriit, aga ka 
süsteemne skleroos/sklerodermia, 
polümüosiit/dermatomüosiit: „UIP-CTD“), ravimite toksilise 
toime või asbestoosi puhul• Asbestoosi korral peaksid olema nähtaval pleuraalsed 
paksendid • Sarkoidoosi lõppstaadiumis (Padley et al., 1996) – näha 
suured tsüstid, peribronhovaskulaarsed sõlmed• Hüpersensitiivsuspneumoniit (HP) (Lynch et al., 1995) –
halvasti eristatavad mikronoodulid (mikrosõlmekesed), 
mosaiikvarjustus

A. Altraja ©2017



IPF-puhuse UIP radioloogiline leid

•Aksiaalne HRCT-rekonstriktsioon 66-aastasel meespatsiendil, kellel on progresseeruv 
düspnoe viimase 1,5 aasta jooksul•Alasagarate domineerimisega subpleuraalne, peamiselt kärgjast deformatsioonist 
koosnev varjustus; näha traktsioonibronhiektaase (), ent puuduvad konsolidatsioonid ja 
mattklaasvarjustus•Mõnikord esineb kaugemale arenenud UIP/IPF puhul ka nn. „propellerilaba fenomen“: 
varjustus on ülemistes kopsuosades rohkem ventraalsel, keskmistes lateraalsel ja 
alumistes kopsuosades dorsaalsel (Devaraj, ERR 2014)

A. Altraja ©2017



Võrdluseks IV staadiumi sarkoidoos: CT ja HRCT leid

A. Altraja ©2017

69-aaastane naispatsient. Kopsuväratite traktsioon kraniaalsele, parenhüümi 
fibrootilised deformatsioonid enam tsentraalsel ja kopsude ülemistes osades



IPF patoloogia
IPF patoloogiline leid on UIP (Usual Interstitial Pneumonia): • Kopsukoe arhitektoonika destruktsioon, kärgjas 

deformatsioon, hajutatud fibroblastilised kolded, ebaühtlane 
kahjustuse paiknemine ja aatsinuse või sagariku perifeeria 
haaratus (Katzenstein et al., 1998; Travis et al., 2000)• Temporaalselt (haigusprotsessi evolutsiooniliselt) 
heterogeenne leid – samas preparaadis vahelduvad terve 
kopsukoe, interstitsiaalse põletiku, fibroosi ja kärgja 
deformatsiooni alad• Preparaadis peab leiduma normilähedast, säilinud 
kopsukude, et saaks diagnoosida UIP, vastasel korral on 
diagnoosiks vaid “raske kopsufibroos koos kärgja 
deformatsiooniga”• Kui eri sagaratest pärit biopsiamaterjalis on ühes UIP, mujal 
erinev leid (NSIP vms.) on diagnoosiks ikka UIP (kliiniline 
diagnoos IPF)• Kliiniline eelteave on patoloogile äärmiselt oluline!

A. Altraja ©2017



UIP patohistoloogilised kriteeriumid I
Patohistoloogilised põhikriteeriumid („kindel UIP“, kõik 4 kriteeriumi 

nõutavad):• Oluline fibroos, kopsuarhitektoonika distorsioon ±
subpleuraalne/paraseptaalne kärgjas deformatsioon• Kopsuparenhüümi koldeline haaratus fibroosist• Fibroblastiliste kollete olemasolu• UIP-ga sobimatute leiu elementide puudumine

„Tõenäoline UIP“ (kõik 3 kriteeriumi nõutavad):• Oluline fibroos, kopsuarhitektoonika distorsioon ±
subpleuraalne/paraseptaalne kärgjas deformatsioon• Kopsuparenhüümi koldelise haaratuse või fibroblastiliste kollete, 
kuid mitte mõlema puudumine• UIP-ga sobimatute ja muudele diagnoosidele viitavate muutuste 
puudumine

Või• Ainuüksi kärgja deformatsiooni esinemine
A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



UIP patohistoloogilised kriteeriumid II
„Võimalik UIP“ (kõik 3 kriteeriumi nõutavad):• Kopsuparenhüümi koldeline või difuusne haaratus fibroosist 

interstitsiaalse põletikuga või ilma• UIP muude kriteeriumite puudumine• UIP-ga sobimatute ja muudele diagnoosidele viitavate 
muutuste puudumine

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



UIP’le sobimatud patoloogilise leiu elemendid 
• Hüaliinmembraanid• Organiseeruv pneumoonia• Granuloomid• Oluline interstitsiaalne põletik rakuliste infiltraatidega eemal 

kärgja deformatsiooni aladest• Bronhotsentrilise leiu domineerimine• Teised muutused, mis viitavad muudele diagnoosidele

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



IPF lahanguleid – kopsu pealispind • 68-aastane mees• Ca 6 kuud pärast 
sümptomite tekkimist 
ja ca 3 kuud pärast 
kombineeritud ravi 
alustamist• Vistseraalse pleura 
all heledad mügarad 
– väga 
ebaspetsiifiline ega 
viita granuloomidele• Kopsude muutumine 
rigiidseks, kopsude 
mahu oluline 
vähenemine• Leid bilateraalne, 
peaaegu 
sümmeetriline 
perifeerne, enam 
kopsude alaosades



IPF lahanguleid – kopsu lõikepind

• Sama patsient• Kopsude muutumine väga rigiidseks, 
kopsude mahu oluline vähenemine• Näha kärgjad struktuurid ja kopsu 
sidekoestumine



IPF lahanguleid – kopsu lõikepind • Sama patsient• Kopsude muutumine 
väga rigiidseks, 
kopsude mahu 
oluline vähenemine• Näha kärgjad 
struktuurid ja kopsu 
sidekoestumine



IPF patoloogiline leid - UIP Iseloomulik 
histoloogilise leiu 
variaabelsus 
preparaadi eri 
piirkonniti. 

Keskel interstitsiaalne 
fibroos kollageeni 
ladestumisega: nn. 
fibroblastilised 
kolded (nool) koos 
põletiku ja fibroosiga

Paremal piirkonnad 
paremini säilinud 
alveoolivaheseintega. 

(H&E värving)

A. Altraja ©2017



IPF patoloogiline leid - UIP

Fibroblastiline kolle (nool) koos põletiku ja fibroosiga (H&E värving) A. Altraja ©2017



HRCT ja kopsubiopsia kombineerimine IPF diagnoosimisel
HRCT leid Biopsialeid (kui tehtud) IPF diagnoos
UIP UIP Jah

“ Tõenäoline UIP Jah
“ Võimalik UIP Jah
“ Mitteklassifitseeritav fibroos Jah
“ UIP puudub Ei

Võimalik UIP UIP Jah
“ Tõenäoline UIP Jah
“ Võimalik UIP Tõenäoline
“ Mitteklassifitseeruv fibroos Tõenäoline
“ UIP puudub Ei

UIP-le sobimatu UIP Võimalik
“ Tõenäoline UIP Ei
“ Võimalik UIP Ei
“ Mitteklassifitseeruv fibroos Ei
“ UIP puudub Ei

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



IPF diagnoos HRCT ja kopsubiopsia alusel

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Svensk Lungmedicinsk Förening, 2012 

 

  Kopsubiopsia leid 
Biopsia 

tegemata 
Kindel UIP Tõenäoline 

UIP 
Võimalik 

UIP 
Mitte-

klassifitseeritav 
kopsufibroos 

UIP leid 
puudub 

HRCT 
leid 

Kindel 
UIP 

Kindel IPF Kindel IPF Kindel IPF Kindel IPF Kindel IPF Ei ole IPF 

Võimalik 
UIP 

? Kindel IPF Kindel IPF Tõenäoline 
IPF 

Tõenäoline  
IPF 

Ei ole IPF 

UIP’le 
sobimatu 

? Võimalik 
IPF 

Ei ole IPF Ei ole IPF Ei ole IPF Ei ole IPF 



IPF – bronhoskoopia ja BAL leid
Bronhoskoopia ja BAL: • Ei ole kohustuslik, kui kliinilis-radioloogiliselt on IPF kõige 

tõenäolisemaks diagnoosiks; • Muudel juhtudel on abistava tähendusega 
diagnostikameetod, mida ekspertkeskustes alati tehakse • Neutrofiilid – korrelatsioonis retikulaarse HRCT 

leiuga (Wells et al., 1994)•Vahel eosinofiilid • Rakkude koguhulk näitab haiguse aktiivsust (Schwartz et 
al., 1994)• Kui eosinofiilid >20% pigem eosinofiilne kopsuhaigus• Kui lümfotsüüdid >15% pigem kõne alla alternatiivne 
diagnoos, kus peamine on lümfotsütaarne/lümfoidne 
patogenees (sarkoidoos, allergiline alveoliit, COP, NSIP, 
LIP, lümfoomid jt.)

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



Multidistsiplinaarsete konverentside ülesanded
• Kõikide IPF diagnostiliste kriteeriumite integratsioon:
1. ILD alternatiivsete etioloogiate hoolikas väljalülitamine 
2. UIP leiu verifikatsioon HRCT-l patsientidel, kellel ei tehtud 
kopsubiopsiat
3. HRCT ja kopsubiopsia erijuhud ja -lahendused• Eriti juhtudel, mil radioloogiline ja patohistoloogiline leid 

lahknevad oluliselt

• Kui multidistsiplinaarne arutelu ei ole (kompetentsi 
puudumisel) kättesaadav, tuleb patsiendid suunata ILD 
ekspertkeskustesse (Flaherty et al. 2007)

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Flaherty et al. AJRCCM 2007



IPF diferentsiaaldiagnoos 
• Kliinilised tunnused ja haiguse kulg on põhimõtteliselt sarnane 

teiste IIP’ga• Eeskätt kõne alla: •ILD teadaolevatest põhjustest, eriti süsteemsete 
sidekoehaiguste puhul esinevast•Muud kopsufibroosid

• UIP-histoloogiline leid ei ole IPF’le spetsiifiline!• Seda esineb:•Süsteemsete sidekoehaiguste korral (skleroderma, 
reumatoidartriit, asbestoos, 
hüpersensitiivsuspneumoniidid jne.)•Teiste IIP’de korral (eriti NSIP)

A. Altraja ©2017



IPF diferentsiaaldiagnostika I (Chan-Yeung & Müller, 1997)
Haigus Anamnees, 

objektiivne leid
Piltdiagnostika

Süsteemsed sidekoehaigused
•Reumatoidartriit•Süsteemne skleroos (sklerodermia)•Polümüosiit/dermatomüosiit•LE•Sjögren’i sündroom•Bechet’ tõbi•Süsteemsete sidekoehaiguste segavormid•Anküloseeriv spondüliit

Kopsuväline leid:
nahk, liigesed; 
laboratoorne leid

Sarnane IPF-ga

Ravimitest põhjustatud

•Tsütostaatikumid•Antibiootikumid
Ravimite kasutamine
anamneesis,
Põhihaiguse leid

Võib olla 
sarnane IPF-ga

Pneumokonioosid

•Asbestoos Ekspositsioon teada, 
trummipulksõrmed

Pleura haaratus

Hüpersensitiivsuspneumoniit Ekspositsioon teada,
krepitatsioonid

Peensõlmelisus,
HRCT leid ei koondu 
subpleuraalsele

A. Altraja ©2017



IPF diferentsiaaldiagnostika II (Chan-Yeung & Müller, 1997)
Peamiselt kopse haaravad haigused

Sarkoidoos Kopsuväline leid,
vähene düspnoe, 
vähene objektiivne
leid, ausk. leid puudub

Kopsuvärati lümfisõlmede 
suurenemine; IV 
staadiumis ka väljendunud 
fibroos

Histiotsütoos X Spontaanne õhkrind Paksemaseinalised tsüstid 
ja sõlmekesed ülemistes ja 
keskmistes kopsuosades

Lümfangioleiomüomatoos (LAM) Esineb ainult naistel, 
spontaanne õhkrind

Õhukeseseinalised tsüstid 
üle kopsude, kopsude 
maht 

Tuberoosne skleroos (TS) Aju ja neerude 
haaratus,
spontaanne õhkrind

Õhukeseseinalised tsüstid 
üle kopsude, kopsude 
maht 

Kartsinomatoosne lümfangiit Põhihaiguse tunnused Kerley B-jooned

Eosinofiilne pneumoonia Perifeerse vere 
eosinofiilia

Bilateraalsed 
konsolidatsioonid

COP või teadaoleva etioloogiaga BOOP 
(Bronchiolitis Obliterans – Organizing 
Pneumonia)

Pneumooniale 
lähedased 
üldsümptomid

Piirdunud alveolaarsed 
infiltraadid, mattklaasi 
tüüpi varjustust palju

Anamnees, obj. leid Piltdiagnostika

A. Altraja ©2017



IPF jaotus staadiumitesse ja prognostilised markerid 
• Jaotus kategooriatesse nagu “kerge”, “keskmise raskusega”, “raske” või 

“varane” ja “kaugelearenenud”, “lõppstaadiumi IPF” on pakutud, 
kopsufunktsiooni ja radioloogiliste muutuste väljendumise alusel:• Raske IPF: kui FVC <50% ja/või DLco <35% eeldatavast• Demograafilised tegurid: mehed ja vanemas eas on halvema prognoosiga• Hingeldus: korreleerub elukvaliteediga• mMRC, Borg’i skaala, elukvaliteedi küsimustikud, kliinilis-radioloogilis-

füsioloogiline düspnoe skoor, UCSD hingelduse küsimustik jt.• Kopsufunktsioon:• FVC 5-10% langus aastas viitab halvale prognoosile• HRCT leid: kärgjas deformatsioon korreleerub hästi FVC ja DLCO 
mõõtmistulemustega (Lynch et al. 2005)• Komposiitmarkerid: CPI (Composite Physiology Index): suremuse prediktor, 
põhineb FEV1, FVC ja DLCO väärtustel (Wells et al., 2003)• 6 min. kõnnitest• Patohistoloogiline leid: UIP vs. NSIP komponent, fibroblastiliste kollete 
sagedus• Pulmonaalhüpertensioon: olemasolul drastiliselt halvem prognoos• Emfüseem: “kombineeritud kopsufibroos ja emfüseem” (CPFE)• Seerumi ja BAL vedeliku biomarkerid

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



GAP skoor IPF stadieerimisel
G („Gender“)• Naissugu = 0; meessugu = 1
A („Age“)• ≤60 a. = 0; 61-65 a. = 1; >65 a. = 2
P („Physiology“)• FVC % eeldatavast:• >75% = 0; 50-75% = 1; <50% = 2• DLco % eeldatavast• >55% = 0; 36-55% = 1; ≤35% = 2; „ei suuda 

teostada mõõtmist“ = 3

• Vahemik 0-8; seos elulemusega

A. Altraja ©2017 Ley et al., AIM 2012



IPF kliiniline kulg ja prognoos
“Tüüpilisel” IPF patsiendil:• Sümptomid tekkinud keskmiselt 6 kuud enne 

pöördumist• Kulg  ühesuunaliselt halvenemisele• Keskmine elu pikkus 2,5…3,5 aastat diagnoosist 
(Nagai et al., 1999; Selman et al., 2001)• Sageli tuleb ette kiiret seisundi progresseerumist 
(Kondoh et al., 1993)• Tihti esinevad (viirus)infektsioonid  organiseeruv 
pneumoonia  oluline prognoosi halvenemine• Tihti esinevad IPF ägenemised – raske diferentsida 
viiruspneumooniatest• Kopsufunktsiooni ja radioloogilise leiu paranemine 
on harv (Schwartz et al., 1994)

A. Altraja ©2017



IPF loomuliku kulgemise variandid

Aeg - aastates

80%

FVC %

60%

40%

20%

Ägenemine

Ägenemistega
progresseeruv

1                                  2                                  3                             4                              

A. Altraja ©2017 Modifitseeritud: Kim et al., 2006 Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp. 285–292; Raghu et al., 2011

Ägenemine

Ägenemine

Ägenemine

Aeglaselt progresseeruv

Kiirelt progresseeruv

•>10% langus FVC osas või >15% langus DLCO osas esimese 6–12 kuuga 
näitab kiirelt progresseeruvat haigust

Stabiilne



IPF ägenemine (AE-IPF): definitsioon

•Äge, kliiniliselt oluline kopsuhaiguse süvenemine, mida 
iseloomustab uute, ulatuslike alveolaartasandi kahjustuse teke

A. Altraja ©2017 Collard et al. AJRCCM 2016



IPF ägenemine – haiguspilt ja radioloogia 
• Ägenemised IPF patsientidel perioodilised: riskitegureid ei tunta• Hingamisfunktsiooni kiiremad halvenemised 5-10%-l IPF patsientidest 

aastas• Esinevad sekundaarselt pneumoonia, kopsuemboolia, õhkrinna, 
südamepuudulikkuse ägenemise episoodide järel• Kui puudub selge põhjus, defineerub episood IPF ägenemisena

• Üks massiivne ägenemine võib meenutada muud haigust• Äge köha, progresseeruv hingeldus <1 kuu jooksul• Nõrkus, palavik, kaalulangus• Kiiresti progresseeruv hüpokseemia, võimalik on ARDS’i sarnane pilt• Radioloogiliselt:•Uued progresseeruvad kopsuinfiltraadid – vastavad 
morfoloogiliselt uutele fibroblastilistele kolletele; • Võivad esineda uued kärgtsüstid, traktsioonibronhiektaasid ja -
bronhiolektaasid• Perifeersed, multifokaalsed või difuussed konsolidatsioonialad 
või •Mattklaasi-tüüpi varjustused

A. Altraja ©2017

Raghu et al., AJRCCM 2011; 
Ryerson et al. ERJ 2015



IPF ägenemise radioloogiline leid 
• Uued progresseeruvad bilateraalsed kopsuinfiltraadid – rohkem kopsude alaosades • Multifokaalsed või difuussed konsolidatsioonialad või mattklaasi-tüüpi varjustused• Leid väga sarnane AIP omaga (DAD ja järgnev aktiivne difuusne fibroos)

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise radioloogiline leid: CT (vasakul) ja HRCT (paremal)
• Uued progresseeruvad bilateraalsed kopsuinfiltraadid – rohkem kopsude alaosades • Multifokaalsed või difuussed konsolidatsioonialad või mattklaasi-tüüpi varjustused• Leid väga sarnane AIP omaga (DAD ja järgnev aktiivne difuusne fibroos)

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise radioloogiline leid
• 76-aastane naispatsient: ülesvõtted 8-kuuse vahega• Lisandunud multifokaalsed konsolidatsioonialad mõlemal pool• Leid väga sarnane AIP omaga (DAD ja järgnev aktiivne difuusne fibroos)

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise radioloogiline leid: CT 
• Sama 76-aastane naispatsient: uuringud 8-kuuse vahega• Lisandunud fibroos ja mattklaasi tüüpi varjustus (arenev fibroos üle DAD)• Leid väga sarnane AIP omaga (DAD ja järgnev aktiivne difuusne fibroos)

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise (AE-IPF) diagnostilised kriteeriumid

•Varasema või käesolevalt diagnoositud IPF olemasolu•Muuga seletamatu düspnoe raskenemine, tüüpiliselt viimase 1 
kuu jooksul•HRCT-l uued mõlemapoolsed mattklaasvarjustused ja/või 
konsolidatsioonid muu (varasema) UIP-spetsiifilise leiu taustal•Seisund ei ole seletatav südamepuudulikkuse tekke või 
süvenemise või liigse vedelikukoormusega

A. Altraja ©2017 Collard et al. AJRCCM 2016



IPF ägenemise (AI-IPF) diagnoosimine

Respiratoorse seisundi äge halvenemine IPF-ga patsiendil 

Olemas kopsuparenhüümi väline põhjus

IPF ägenemine:
•Provotseeritud (infektsioon, 
protseduuri- või 
operatsioonijärgne, 
aspiratsioon, ravimite 
toksilisus)

•Idiopaatiline (nähtavat või 
tuntavat põhjust/vallandajat ei 
ole)

Ei

A. Altraja ©2017

Jah

Ei ole IPF ägenemine: kaaluda 
alternatiivset diagnoosi (infektsioon, 

aspiratsioon, ravimite toksilisus, 
kongestiivne südamepuudulikkus)

Collard et al. AJRCCM 2016

HRCT-l uued mõlemapoolsed
mattklaasvarjustused või 

konsolidatsioonid, mis ei seletu täielikult 
südamepuudulikkuse või 

vedelikukoormusega 
Ei

Ei ole IPF ägenemine: kaaluda 
alternatiivset diagnoosi

Jah



IPF ägenemise (AE-IPF) epidemioloogilised andmed

•Sõltub diagnoosimise ja raporteerimise metoodikatest•Haigestumus: 4-20 juhtu 100 patsiendi kohta aastas •Tekib peamiselt kaugelearenenud IPF korral (aga võimalik ka 
igasuguse IPF korral)•Elulemuse mediaan <3 kuud•Suremus lühemas perspektiivis 50% (90% KKV-l patsientidest)

A. Altraja ©2017 Ryerson et al. ERJ 2015; Collard et al. AJRCCM 2007, AJRCCM 2016



IPF ägenemise (AE-IPF) patogenees

•Kaasatud on kroonilised tegurid (epiteeli düsfunktsioon ja 
fibroblastide aktivatsioon) ja ägedad tegurid (äge stress ja 
kopsukahjustus•Geneetiliste, keskkonna ja käitumuslike tegurite toimel tekib 
kahjustuse fibrootiline fenotüüp ECM depositsiooni, parenhüümi 
armistumise ja kopsu remodelleerumisega•Päästikuks on tavaliselt mingi akuutne sündmus (sealh. 
infektsioon, (mikro)aspiratsioon, mehhaaniline venitus), mis 
fragiilse dispositsiooni korral põhjustab ulatusliku 
kopsukahjustuse (algstaadiumis hüaliinmembraanid koos tursega 
interstiitsiumis, hiljem kiire sidekoe moodustumine ja fibroos)•AE-IPF võib vallandada krooniliste tegurite toime aktiveerumise

A. Altraja ©2017 Collard et al. AJRCCM 2016



IPF ägenemine - patoloogia ja tähendus• Ägenemine seotud kolletega kopsukoes – paiguti tekivad kõik 
ägenemise tunnused – hüaliinmembraanid, difuusne alveolaarne 
kahjustus (Diffuse Alveolar Damage, DAD) koos kiire 
evolutsioneerumisega massiivse sidekoe moodustumise suunas•Võib olla perifeerse, difuusse või multifokaalse haiguse 

kombinatsioon•Vajalik diferentsimine AIP’st• Praktikas sage histoloogiline leid – vastab DAD hilisele või 
organiseerumisfaasile• Intensiivravi vajalik – kliiniline haiguspilt ja kulg meenutab ARDS’i

• Fibroblastiliste kollete kontseptsioon - varasemalt säilinud kopsukoe 
haaratus uute fibroblastiliste kollete poolt  UIP patomorfoloogiaga 
haiguse progresseerumine

• IPF tõelist ägenemist on vaja kliiniliselt eristada seisundi 
raskenemisest muu kaasuva seisundi lisandumise tõttu 
(südamepuudulikkus, kopsuemboolia, infektsioon, ARDS, 
ravimindutseeritud kopsuhaigus) 

A. Altraja ©2017 Collard HR et al., AJRCCM 2007



IPF ägenemise patohistoloogiline leid 
• Leid sarnaneb ligikaudu AIP organiseerumisfaasile, tekivad uued 

fibroblastilised kolded

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise põhjused ja riskitegurid 
Täpselt teadmata – võimalikud teooriad, mis toetuvad andmetele:•Kopsu kirurgiline manipuleerimine (k.a. VATS-kopsubiopsia) –
esinemissagedus tõuseb (Kondoh Y et al. Respir Med 2006)•Esinemine ka mittekopsulõikuse järel viitab mehhaanilise ventilatsiooni rollile•„Lihtsalt IPF haiguskulu väljendus“•Rohkem väikese FVC, DLco ja 6 min. kõnnidistantsi korral – esineb rohkem 
kaugelearenenud IPF korral•Rohkem äsjase kiire FVC languse korral•Sagedasem hüpokseemia esinemisel IPF diagnoosimise hetkel; samuti 
pulmonaalhüpertensiooni lisandumisel•Viirusinfektsioon – sage kaasnev diferentsiaaldiagnostiline probleem•Aspiratsioon ja vaikne aspiratsioon - pepsiini aktiivsuse määramine BAL-s 
(Lee JS et al. ERJ 2012; 39: 352)•Krüobiopsia, BAL•Kemoteraapia, immuunosupressioon ja bioloogiline ravi•Kõrgem BMI, kaasuv koronaarhaigus, noorem iga, kõrgem seerumi KL-6 tase•Negatiivne suitsetamise anamnees•Sagedam külmal poolaastal

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Ryerson et al. ERJ 2015, Collard et al. AJRCCM 2016



HRCT enne UIP-IPF ägenemist

A. Altraja ©2017

•70-aastane mees, „võimalik UIP“: vajalik VATS kopsubiopsia



Sama haigusjuht•7. postop. päeval süvenev õhupuudus, palavik ad 37,0°C• HRCT 9. postop. päeval

A. Altraja ©2017



IPF ägenemise levik, ravi ja prognoos 
• 46% IPF haigete surmadest on põhjustatud IPF ägenemise poolt• Haigestumus: kuni 20% IPF haigetest aasta kohta• Tekib peamiselt kaugelearenenud IPF korral (aga võimalik ka 

igasuguse IPF korral)• Elulemuse mediaan <3 kuud• Suremus lühemas perspektiivis 50% (90% KKV-l patsientidest) 
Ravi on suur vastuseta meditsiiniline probleem • Ventilaatorravi vaid sotsiaalsetel näidustustel või erakorralise 

kopsusiirdamise ootel olles• ECMO – üksnes erakorralise kopsusiirdamise ootel olles• Süsteemne glükokortikosteroid – puudub igasugune tõendus!• Madalamas annuses kergematel juhtudel (1 mg/kg)• Pulssravi (500-1000 mg 3 päeva), annuse kiire vähendamine, ravi 
lõpetamine 1. kuu lõpuks

Muud ravivõtted:• Tõenduspõhisus puudub:• Polümüksiin B (immobiliseeritud)• Takroliimus; Rituximab, Tsüklosporiin A; 
A. Altraja ©2017 Ryerson et al. ERJ 2015; Collard et al. 2007, 2016



IPF ravi lähteseisukohad kokkuvõttes
• IPF on kiire ja/või äraarvamatu kuluga ja 100% halva 

prognoosiga haigus• Vajalik kiire ja kohene ravi alustamine pärast lõplikku 
diagnoosi („Hit early and hit hard!“)

• Kaaluda ravimite kõrvaltoimete mõju patsiendile ja seeläbi 
prognoosile – mitte teha meeleheitlikku ravi meeleheitlikus 
situatsioonis (kõrge iga, tõenäoliselt halb ravimite talumine, 
halb kooperatsioon, rohkelt kaasuvaid haigusi, mis ise 
määravad prognoosi IPF eest; lõppstaadiumi kopsufibroos)

A. Altraja ©2017



IPF ravi rakendamise põhimõtted 
• Rakendada üldised meetmed: kõigile vajalik parim toetav ravi (kuni 

puuduvad vastavad IPF-uuringud – KOK kriteeriumite j.)• Hapnikravi• Pulmonaalne rehabilitatsioon /(praegu KOK kriteeriumid väikeste 
nüanssidega)• Refluksi (mao-söögitoru tagasivoolu) vastane ravi – seisukohad 
vastukäivad – ei saa pidada kohustuslikuks• Osata ära tunda terminaalne halvenemine (opiaatide rakendamine; 
steroidide, immunosupressantide jt. ärajätmine)

Haigust modifitseeriv medikamentoosne ravi: • Suunatud kopsufibroosi süvenemise pidurdamisele: antifibrootilised 
ravimid: nintedaniib ja pirfenidoon• Kaaluda ravimite kõrvaltoimete mõju patsiendile ja raviefekti 
prognoosile• Kaaluda kopsusiirdamist, kui võimalik – suunata siirdamiskeskusse 
evaluatsiooniks (vt. kriteeriumid)

A. Altraja ©2017



IPF raviks kasutatavad ravimid 

• Nintedaniib (Ofev®, 150 (100) mg × 2• Laia spektriga TKI järgmiste kasvufaktorite retseptoritele:• FGF retseptorid 1 ja 3)• PDGF retseptorid α ja β• VEGF retseptorid 1, 2 ja 3

• Pirfenidoon (Esbriet®), (3×267 mg) × 3• Pärsib TGF-β poolt stimuleeritud kollageeni sünteesi IPF 
fibroblastidel, T-rakkude aktivatsiooni, tsütokiinide 
vabanemist• Redutseerib TGF-β, TNF-α ja IL-1β produktsiooni

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2015



IPF ravivõimalused: pirfenidoon (Esbriet®)
• Pirfenidoon [5-metüül-1-fenüül-2-(1H)-

püridoon]: antifibrootiline agens• Esbriet®, originaali tootja: InterMune/Roche

• Pärsib TGF-β poolt stimuleeritud kollageeni 
sünteesi IPF fibroblastidel, T-rakkude 
aktivatsiooni, tsütokiinide vabanemist• Redutseerib TGF-β, TNF-α ja IL-1β 
produktsiooni

• Pikendab IPF patsientide elulemust 2 korda 
King TE Jr et al. NEJM 2014

A. Altraja ©2017 Raghu et al., 2011; Spagnolo et al., 2010; Azuma et al., 2012



Kuidas pirfenidooni kasutatakse?
• Alustatakse 1 kapsel (267 mg) ×3 1. nädalal, edasi 2 kapslit ×3 2. 

nädalal, järgnevalt 3 kapslit ×3• Koos söögiga, vajadusel 1 kapsli kaupa 10-30 min. intervalliga• Metoklopramiid • Kliiniline kontroll efektiivsuse üle vähemalt 3-kuuliste intervallidega 
(spirograafia, kopsude difusioonivõime määramine, 6MWT); HRCT
6 kuuliste intervallidega• Pirfenidoon metaboliseerub CYP1A2 kaudu:• Seetõttu on CYP1A2 inhibiitorite (sh. fluvoksamiini) 

paralleelkasutus vastunäidustatud• Ettevaatus ka fluoksetiini, amiodarooni, flukonasooli, 
klooramfenikooli ja tsiprofloksatsiini tarvitamisel• Suitsetamine ja greibimahl vähendavad pirfenidooni efekti• Pirfenidoon on maksatoksiline:• ALAT seerumis: enne ravi alustamist, 1 kord kuus esimesel 
poolaastal, edaspidi iga 3 kuu tagant• Annust vähendada ALAT aktiivsuse korral seerumis ≤3-5 × üle 
normi ülapiiri• Kõrgemate S-ALAT väärtuste puhul tuleb ravi katkestada 

A. Altraja ©2017 Cederlund K et al. Vårdprogram för idiopatisk lungfibros. Svensk Lungmedicinsk Förening 2012



Nintedaniib (Ofev®)
• 1 kapsel (150 või 100 mg) ×2

• Nintedaniib on laia spektriga türosiini kinaasi 
inhibiitor (TKI) järgmiste kasvufaktorite 
retseptoritele:• FGF (Fibroblast Growth Factor) retseptorid 1 ja 3 

(FGFR 1/3)• PDGF (Platelet-Derived Growth Factor)
retseptorid α ja β• VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
retseptorid 1, 2 ja 3 (VEGFR 1, 2, 3)

• Seega inhibeerib angiogeneesi ja omab 
kasvajatevastast toimet (antikoagulantravi on 
vastunäidustuseks)• Põhiliseks kõrvaltoimeks on kõhulahtisus (üldse 
>60%, problemaatiline aga ainult <4%-l; raviks 
peamiselt loperamiid, harvem ratsekadotriil jt.)• Maksaensüümide aktiivsuse tõus

A. Altraja ©2017



IPF ravi tänasel päeval kokkuvõttes
•Diagnoosiks multidistsiplinaarsed arutelud - korraga koos:•Pulmonoloog (patsiendi kliinilis-demograafiliste andmetega, 

sealh. biopsiate võtmise koht)•Rindkereradioloog (1…1,5 mm HRCT materjali 
reprodutseerimisega•Kopsupatoloog (biopsiapreparaatide projitseerimisega 
paralleelselt)•Muud erialad (reumatoloog jt. kutsutuna vajadusel)

•IPF ravi: •Nintedaniib ja/või pirfenidoon•Antatsiidid•Kopsusiirdamine (näidustused 2015  „kergemaks“ võrreldes 
eelmise (2006) versiooniga)

A. Altraja ©2017



IPF mittemedikamentoosne ravi 
• Pulmonaalne rehabilitatsioon• Hästi tõendatud efektiivsusega• Kodune pikaajaline hapnikravi• PaO2 <55 mmHg (rakendatakse KOK kriteeriume)• Kopsusiirdamine – vastavalt IPF kriteeriumitele• Palliatiivne ravi lõppstaadiumis patsientidele (opioidid raske köha 

ja düspnoe kontrollimiseks jt.

• Muud meetmed ja jälgimine:•Kardiovaskulaarsüsteemi haiguste ravi•Kopsuvähi risk suurenenud •Kopsuinfektsioonide risk suurenenud (kroonilised 
mikroaspiratsioonid, immunosupressiivne ravi)•Õhkrinna risk suurenenud•Kopsuarteri trombemboolia riski suurenenud•Mao-söögitoru tagasivooluhaiguse risk suurenenud

A. Altraja ©2017 King, ILD, 5th ed. 2011; Raghu et al., 2011; 2015



IPF ravi juhtimine
• 1. kuu jooksul ambulatoorne kontroll kahe nädala tagant 

võimalike kõrvaltoimete avastamiseks•Füüsikaline uurimine•Täisvereanalüüs, koagulomeetrilised näitajad•Maksafunktsiooni proovid (ASAT, ALAT, γ-GT, 
bilirubiin, sapphapped)

•  Järgmisel kuul 1 kord•  Edasi kord 2-3 kuu tagant, kuni seisund kõrvaltoimete 
vaatevinklist on stabiilne (Freudenberger & Raghu, 2000)• Kopsude funktsionaalsed uuringud (forsseeritud 
spirograafia, transfertest, 6MWT) iga 3 kuu järel• HRCT iga 6 kuu järel 

A. Altraja ©2017 Freudenberger & Raghu, 2000 



IPF kliinilise käsitluse ajaline algoritm

A. Altraja ©2017
Pidev informeeritus kliiniliste uuringute suhtes Raghu et al., AJRCCM 2011

IPF 
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IPF kulgemise monitooring 

• Haiguse progresseerumisele viitavad sümptomite raskenemine 
ja lisandumine, kopsufunktsiooni näitajate halvenemine, fibroosi 
progresseerumine ja/või äge respiratoorse staatuse 
halvenemine

Konkreetsed näitajad• FVC (suhteline langus algväärtusega võrreldes)• 6 minuti kõnnidistants• FVC suhteline langus on parem suremuse prediktor kui kopsude 
difusioonikapatsiteedi (DLco) langus (du Bois et al., AJRCCM 
2011)• Kopsude difusioonikapatsiteedi (DLco) langus• Alveoarteriaalse hapniku osarõhudiferentsi (dAaO2) 
suurenemine

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; du Bois et al., ATS 2010



Progresseeruva IPF tunnused 
Mistahes järgnevatest:• Objektiivselt hinnatud hingelduse progresseerumine• Pidevalt progresseeruv FVC (absoluut)väärtuste langus 

algväärtustega võrreldes
• FVC absoluutse langusega võrreldes on suhteline langus tundlikum 

(Richeldi et al. 2012)• FVC minimaalne kliinilise tähendusega muutus: 2-6% 6-12 kuuga• FVC suhteline langus on parem suremuse prediktor kui DLco (du Bois 
et al., AJRCCM 2011)• FVC ei sobi näitajaks kombineeritud kopsufibroosi ja emfüseemi 
(CPFE) sündroomi korral• Pidevalt progresseeruv DLco absoluutväärtuste langus 

algväärtustega võrreldes (korrigeeritud hemoglobiini 
sisaldusele)• Progresseeruv kopsufibroos algse leiuga võrreldes• Ägenemine• Surm hingamispuudulikkuse tõttu

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; du Bois et al., AJRCCM 2011



IPF progresseerumise kriteeriumid*
• >10% langus FVC % eeldatavast osas VÕI >15% langus % DLco

eeldatavast osas• Progresseerumine peab olema kinnitatud korduvate
hindamistega ≥4-nädalase intervalliga

A. Altraja ©2017 Ley et al. AJRCCM 2011



IPF kulgemise monitooring 
• Haigusesümptomite raskenemise monitooring• Kopmposiitnäitajad: • Füsioloogiline komposiitindeks, composite physiologic

index (CPI): 91 – (0.65×DLco%) – (0.53×FVC%) + 
(0.34×FEV1%) (Wells et al. 2003)• Oksügenistsiooni halvenemise monitooring• Desaturatsioon <88% formaalse 6 min. kõnnitesti ajal on 
soovituseks lisahapniku manustamiseks (ATS, 2002)• Tüsistuste ja kaasuvate haiguste monitooring• Valvsus pulmonaalhüpertensiooni (Grupp 3 esindaja) 
suhtes• Valvsus ka kopsuvähi, koronaarhaiguse, õhkrinna ja 
kopsuarteri trombemboolia suhtes (kõik on IPF surma 
põhjused ja suurema esinemissagedusega IPF korral)•Ehhokardiograafia•Seerumi NT-proBNP sisalduse mõõtmine

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011



IPF progresseerumise näitajad • Sümptomid• Suurenenud hingeldus ja köha• Langenud füüsiline sooritusvõime• Füüsikaline leid• Peente räginate leiu ala suurenemine • Parema südamepoole puudulikkuse süvenemine• Perifeersed tursed• II südametooni tugevnemine pulmonaalarteril• Hingamispuudulikkuse süvenemine• Tsüanoos• Trummipulksõrmed• Kopsufunktsioon• Hüpokseemia ja lisahapniku vajaduse suurenemine• Restriktsiooni (FVC languse) ja difusioonivõime languse progresseerumine• Alveoarteriaalse hapnikugradiendi suurenemine rahuolekus või koormusel• Hüperkapnia• Radioloogiline leid• Varjustuse interstitsiaalse komponendi progresseerumine ja mahu vähenemine• Kärgja deformatsiooni teke või süvenemine• Südame kontuuride dilatatsioon• Pulmonaalhüpertensiooni lisandumine/progresseerumine

A. Altraja ©2017 King et al., 2011



Kõrge surma riski näitajad IPF korral 

• Näitajad diagnoosimise ajal•Tugev hingeldus•DLco <40% eeldatavast•Desaturatsioon <88% 6 min. kõnnitesti käigus•Pulmonaalhüpertensiooni olemasolu• Näitajad haiguskulu käigus (longitudinaalsed näitajad)•Hingelduse progresseerumine•FVC absoluutse väärtuse langus >10% võrra•FVC suhteline muutus esialgsega võrreldes on veelgi 
tundlikum haiguse progresseerumise näitaja (Richeldi 
et al., 2012)•DLco absoluutse väärtuse langus >13% võrra•Fibroosi süvenemine HRCT-uuringul

A. Altraja ©2017 Raghu et al., AJRCCM 2011; Richeldi et al., 2012



IPF prognoos 
• IPF predisponeerib väikerakulise ja mitteväikerakulise kopsuvähi suhtes, 

komplitseerib kopsuvähi ravi kõikide viiside rakendamist ja tagajärgi

• Elulemus on madal (seotud teguritega, mis ennustavad halba raviefekti)• Keskmine elulemus on 2-3 aastat diagnoosist• Elulemuse mediaan 3 aastat (Suurbritannia, Wells et al. 2008)• 5 aasta elulemus ca 20%, 5 aasta jooksul sureb 50-80% patsientidest

• Suremuse tõenäosus kasvab vanusega, ületab mitme vähipaikme suremust• Suremus on kasvanud ajavahemikus 1992-2003 (Olson et al. 2007)

• Suremus (1 000 000 IPF haige kohta): • USA: 61,2 meestel, 54,5 naistel• Jaapan: 33,0 meestel, 24,0 naistel

• Suremust IPF haigetel suurendavad: kopsuvähk, kopsuemboolia, 
koronaarhaigus (Hubbard et al., 2008)

A. Altraja ©2017 Wells et al., 2008; Raghu et al., 2011



IPF jt. ILD: näidustused siirdamisele suunamiseks

Weill et al., JHLT 2015

•UIP või fibrootilise NSIP radioloogiline või histoloogiline 
leid kopsufunktsioonist sõltumatult•FVC <80% eeldatavast•DLco <40% eeldatavast•Mistahes kopsuhaigusega seotud hingeldus või 
sooritusvõime langus•Mistahes lisahapniku vajadus (ka ainult koormusel)•Põletikuliste ILD korral: düspnoe, lisahapniku vajaduse või 
kopsufunktsiooni mitteparanemine kliiniliselt näidustatud 
ravi foonil 

A. Altraja ©2017



IPF jt. ILD: näidustused reaalseks 
kopsusiirdamiseks

Mistahes alljärgnevast:•DLco langus ≥15% viimase 6 kuu jooksul•FVC langus ≥10% (≥5% ) viimase 6 kuu jooksul•Desaturatsioon (SpO2 langus <88%) 6MWT ajal või 
6MWD <250 m või >50-meetrine 6MWD lühenemine 
viimase 6 kuu jooksul•PH südame parema poole kateteriseerimisel või 2-
D ehhokardiograafial•Hospitaliseerimine kopsufunktsiooni languse, 
õhkrinna või ägenemise tõttu

A. Altraja ©2017 Weill et al., JHLT 2015



Suitsetamise mõju ja IPF: 
“Kombineeritud kopsufibroos ja emfüseem” ehk CPFE
• Suitsetamine ja KOK tekkeks vastuvõtlik organism on piisavalt sage 

kombinatsioon
CPFE = sündroom, mille juurde kuuluvad:• Tubakasuitsetamine (99% patsientidest), meessugu, keskmine iga 65 a.• Raske düspnoe• Düsproportsionaalselt madalad kopsude difusioonivõime näitajad• Düsproportsionaalselt hästi säilinud spiromeetrilised näitajad• Pingutusaegne hüpokseemia• Tõsine prognoos, eriti pulmonaalhüpertensiooni, kopsuvähi, muu ägeda 

kopsukahjustuse või hingamisteede infektsioonide lisandumisel• Radioloogiliselt (CT uuring vajalik): • Iseloomulik tsentrilobulaarne emfüseem kopsude ülaosades• Interstitsiaalne fibroos kopsude alaosades• Tugev kalduvus pulmonaalhüpertensiooni (grupp 3, kopsuhaigustest tingitud 
PH) esinemisele• Tugev kalduvus kantserogeneesile• Vajalik on mõlema sündroomi (emfüseemipõhise KOK ja IPF) ravi

A. Altraja ©2017 Cottin et al., Eur Respir J 2005; Raghu et al., AJRCCM 2011; Jankowich & Rounds, Chest 2012



Tavaline emfüseem

Modifitseeritud: The Netter PresenterTM Respiratory Edition, Version 1.0

Vähese kollapsitüüpi obstruktsiooni põhjused CPFE-ga patsiendil

Peribronhi(ol)aarne 
fibroos

Kopsufibroosist tingitud 
juhtehingamisteede traktsioon 

CPFE



“Kombineeritud kopsufibroosi ja emfüseemi” (CPFE) radioloogiline leid

• 72-aastane meespatsient• Iseloomulik tsentrilobulaarne emfüseem kopsude ülaosades• Interstitsiaalne fibroos kopsude alaosades
A. Altraja ©2017



“Kombineeritud kopsufibroosi ja emfüseemi” (CPFE) 
radioloogiline leid

• Sama 72-aastane meespatsient• Iseloomulik tsentrilobulaarne emfüseem kopsude ülaosades• Interstitsiaalne fibroos kärgja deformatsiooniga kopsude alaosades

A. Altraja ©2017



Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP):
mõiste ja alajaotus

• Varem väljalülitamisdiagnoos: juhud, mis kliinilis-
radioloogilis-patoloogiliselt ei sobinud muude IIP alla

• Kopsukoes mittespetsiifiline fibroos ja põletik, mis ei sobi 
UIP-le: temporaalselt (haigusprotsessi evolutsiooniliselt) 
homogeenne leid – samas preparaadis on eri piirkonnad vaid 
ühes kahjustuse staadiumis

• Haigus alajaotub klassikaliselt fibrootiliseks ja tsellulaarseks
vormiks, vahepealne vorm on nn. segavorm (Katzenstein & 
Fiorelli, 1994)

• Fibroblastilisi koldeid ja kärgjat deformatsiooni on väga 
vähe; siiski võib fibrootilist vormi olla raske diferentsida 
UIP’st

A. Altraja ©2017



NSIP alajaotus
Katzenstein & Fiorelli (1994)
• I. Tsellulaarne (krooniline interstitsiaalne põletikuline 

infiltraat, fibroblastilisi koldeid ja kärgjat 
deformatsiooni väga vähe)

• III. Fibrootiline (uniformne fibroos, temporaalne 
homogeensus, siiski raskem diferentsida UIP’st)

• II. Segavorm (fibroosi tõttu kliinilis-prognostiliselt 
lähemal siiski fibrootilisele

• Kliinilises praktikas seetõttu tsellulaarne (I) ja 
fibrootiline (II ja III) laialt kasutuses

• Isegi tüüpide sees puuduvad selged kliinilis-
radioloogilised stereotüübid

A. Altraja ©2017



NSIP alternatiivne klassifikatsioon
Põhineb kliinilis-patoloogilistel assotsiatsioonidel
• NSIP/IPF (tunnuste osaline kattuvus)

• Angloameerikas sagedaim, restriktsioon, peened räginad, HRCT: 
IPF sarnane, kuid palju enam matklaasvarjustust ja vähem kärgjat 
deformatsiooni; patoloogias põletikurakke, prognoos NSIP-st 
halvim, kuigi oluliselt parem kui IPF-l)

• NSIP/OP (NSIP ja organiseeruva pneumoonia osaline 
kattuvus): 

• Enam Kagu-Aasias, HRCT-l COP-le omast konsolidatsiooni (kuni 
10% kahjustusest); BAL: juhtivalt lümfotsüüdid, hea reageerimine 
glükokortikosteroididele)

• NSIP/HP (NSIP ja hüpersensitiivsuspneumoniidi 
osaline kattuvus): 

• Levinud Prantsusmaal, Mehhikos, kliiniliselt lähedane HP-le, 
võimalik ja põhjuslik antigeen, kuid puudub HP histoloogiline leid

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia (NSIP) 
epidemioloogia

• Haigestumus ja levimus on teadmata (Dacic & Yousem, 
2003)

• Lähiajaloos teostatud uuringutes palju segamini aetud 
IPF’ga, kuna patoloogiline leid (UIP) esineb IPF kõrval 
arvatavalt ka NSIP korral (???)

• Ealise haigestumise tipp – varieerub erinevates uuringutes 
39-60 aasta vahel

• Haigestuvad rohkem naised, kuid see tulemus varieerub 
uuringuti (Nicholson et al., 2000; Flaherty et al., 2001)

• Suur osa haigestunutest on kas endised või praegused 
suitsetajad

A. Altraja ©2017



Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP): 
kliiniline haiguspilt

• Kliiniliselt sarnasus IPF-ga: • Patsiendid progresseeruva (pingutus)düspnoega, kuiva köha 
ja bibasilaarsete krepitatsioonidega auskultatsioonil• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus

• IPF’ga võrreldes on:•Patsiendid nooremad: 40-50-aastased•Anamneesi pikkus sümptomite j. pisut lühem

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



NSIP radioloogiline leid: HRCT

• Tavalisim komponent on mõlemapoolme mattklaasvarjustus• Ebaregulaarne võrkas varjustus koos
traktsioonibronhiektaasiega olemas ca 75% juhtudest• Leiu puudumine subpleuraalsel („subpleural sparing“) aitab
kergesti eristada UIP-st• Kärgjat deformatsiooni võib esineda, ent tavaliselt puudub
haiguse algstaadiumis

• Konsolidatsioon väljendab OP komponenti ja viitab CVD-NSIP 
võimalusele

A. Altraja ©2017 Travis et al. AJRCCM 2008; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



HRCT leid NSIP korral• NSIP. Dr. Janne Mølleri pildikogust• Varjustus ei asetu ainult peamiselt perifeeriasse (mantelkihti)• Vabaks jääb vahetu subpleuraalne piirkond („subpleural sparing“)



CT-leid mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia (NSIP) korral• 74-aastane mees• Näha peen retikulaarne varjustus peamiselt perifeerias• Puudub kopsukoe kärgjas deformatsioon• “Mattklaasi tüüpi” varjustust on rohkem, kui võiks eeldada idiopaatilise kopsufibroosi 
puhul; vabaks jääb vahetu subpleuraalne piirkond („subpleural sparing“)

A. Altraja ©2017



HRCT-leid (NSIP) korral - hea raviefekt• Sama 74-aastane mees• Näha peen retikulaarne varjustus peamiselt perifeerias• Puudub kopsukoe kärgjas deformatsioon• “Mattklaasi tüüpi” varjustust on rohkem, kui võiks eeldada IPF puhul; vabaks jääb vahetu 
subpleuraalne piirkond („subpleural sparing“)• Hea raviefekt 4 kuuga (prednisolooni 1,00,5 mg/kg)

A. Altraja ©2017



HRCT-leid (NSIP) korral - hea raviefekt• Sama 74-aastane mees• Näha peen retikulaarne varjustus peamiselt perifeerias• Puudub kopsukoe kärgjas deformatsioon• “Mattklaasi tüüpi” varjustust on rohkem, kui võiks eeldada IPF puhul; vabaks jääb vahetu 
subpleuraalne piirkond („subpleural sparing“)• Hea raviefekt 4 kuuga (prednisolooni 1,00,5 mg/kg)

A. Altraja ©2017



Idiopaatilise mittespetsiifilise interstitsiaalse 
pneumoonia (iNSIP) diagnostilised kriteeriumid

• Subakuutne või krooniline, progresseeruv düspnoe ja kuiv 
köha• Puuduvad teadaolevad interstitsiaalset kopsuhaigust 
esilekutsuvad põhjused (süsteemne sidekoehaigus, 
väliskeskkonna ekspositsioonid, näit. pidades silmas 
hüpersensitiivsuspneumoniiti)

• NSIP diagnoosiks on vajalik kopsubiopsia• NSIP leid preparaadis käivitab multidistsiplinaarse 
evaluatsiooni (NSIP on levinud leiuvariant süsteemsete 
sidekoehaiguste kopsumanifestatsioonide korral)

• Biopsiapreparaadis kahjustuse temporaalselt uniformne 
leid; esineb põletikulise ja fibrootilise leiu ülekaalu

A. Altraja ©2017 Travis et al. AJRCCM 2008



NSIP patohistoloogiline leid

• Varieeruvalt interstitsiaalset põletikku ja fibroosi uniformse 
leiuna• Suurem osa juhtudest on fibrootiline NSIP• Isoleeritud tsellulaarne NSIP on pigem harv nähtus• OP ja kärgjas fibroos on vähesed või puuduvad

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



NSIP patohistoloogiline leid

• Difuusne alveooliseinte paksenemine, uniformne fibroos• Alveolaarne arhitektoonika on säilinud• Puuduvad kärgjas deformatsioon ja fibroblastilised kolded• Interstitsiaalne põletik on vähene

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



NSIP radioloogilis-patoloogilise leiu esinemine on 
võimalik paljude haiguste korral

• Idiopaatiline NSIP (iNSIP)• CVD (SSc, RA, DM/PM jne.)• HP• Toksilised reaktsioonid ravimitele• Mõnedel patsientidel perekondliku kopsufibroosiga (FIP, 
FPF)

• Multidistsiplinaarsed konverentsid diagnoosi panekul 
äärmiselt vajalikud

A. Altraja ©2017 Travis et al. AJRCCM 2008; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia 
(NSIP) ravi: üldised seisukohad

• Tsellulaarne alatüüp reageerib ravile paremini kui 
fibrootiline• Ravi ei erine põhimõtteliselt varem kasutuses olnud IPF 
kolmikravist (asatiopriin + prednisoloon + N-
atsetüültsüsteiin), kuigi rohkem kasutatakse skeeme ainult 
süsteemse glükokortikosteroidiga: esialgu 0,5-1,0 mg/kg 
prednisolooni j., seejärel annuse alandamine• Reageerimine glükokortikosteroidile on hea (50-90%)• Ravi kestus vähemalt 3-6 kuud, mille järel toimub tulemuste 
hindamine kliiniliste, radioloogiliste ja kopsufunktsiooni 
näitajate alusel• Kui ravi on efektita, siis see lõpetatakse; kui ravi on 
efektiivne, võib seda jätkata kauemgi, kui IPF puhul 
soovitatav• NSIP on oluline näidustus kopsusiirdamiseks

A. Altraja ©2017



Idiopaatilise NSIP ravi vastavalt haiguse alatüübile

• Glükokortikosteroidid koos või ilma immunomodulaatoriteta• Puuduvad valideeritud soovitused ravimite, ravi näidustuste ja 
ravi kestuse osas• NSIP/IPF ravi sama, mis IPF (nõrgem tõenduspõhisus, haiguse 
parem prognoos; erinevalt IPF-st: alternatiivsed ravimid, samuti 
glükokortikosteroidid suures annuses, ei ole näidustatud)• NSIP/COP korral ravisoovitus sarnane, mis COP korral: • Glükokortikosteroidid suures annuses (algselt 1-1,5 mg/kg/24h 
3 kuud, edasi annust vähendatakse, ravi kestuseks 6 kuud, 
lühema ravi korral on suurem retsidiivioht)• Metüülprednisoloon 500-1000 mg/24h 3 päeva, edasi 
prednisolooni 20 mg/24h, edasi annust vähendatakse (Wells, 
2001)• NSIP/HP korral sarnaneb ravi HP ravile

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



NSIP/IPF “kolmikravi”: madal tõenduspõhisus

Skeem oli 2012. aastani kasutusel IPF ravis: •Prednis(ol)oon (langevas annuses, alustada 0.5 mg/kg
päevas, langetada 10–20 mg/kg-ni päevas 3. ravikuuks•Asatiopriin (tõusvas annuses (alustada 50 mg-st päevas 
kuni säilitusannuseni 2 mg/kg, max.150 mg päevas)•N-atsetüültsüsteiin (NAC) suures annuses (600 mg 3) 
pidevalt

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia 
(NSIP) haigusjuht

• 67-aastane meespatsient• 2003. a. sügisest aeglaselt progresseerunud 
pingutusdüspnoe köha ja vähese mukoidse röga eritusega, 
kaalukaotus ca 7 kg• Suitsetanud 40 pakkaastat, lõpetanud 1997• Auskultatoorselt bilateraalselt alveoliidile viitavad lõpp-
inspiratoorsed viled ja kiuned• Rindkere röntgenogrammidel bilateraalselt võrkjas-
nodulaarne varjustus• CT-uuringul näha mantelkihis, enam kopsude alaosades ja 
mittetäielikult sümmeetriliselt mattklaasi tüübi ülekaaluga ja 
vähesel määral fibroosi ning traktsioonibronhiektaase 
sisaldavat varjustust

A. Altraja ©2017



Mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia (NSIP) haigusjuht
• 67-aastane meespatsient• Rindkere röntgenogrammidel 

bilateraalselt võrkjas-nodulaarne 
varjustus• CT-uuringul näha mantelkihis, enam 
kopsude alaosades ja mittetäielikult 
sümmeetriliselt mattklaasi tüübi 
ülekaaluga ja vähesel määral fibroosi 
ning traktsioonibronhiektaase 
sisaldavat varjustust

A. Altraja ©2017



Mittespetsiifilise interstitsiaalse pneumoonia (NSIP) patohistoloogiline leid
• Sama 67-aastane meespatsient• Temporaalselt monomorfne leid üle preparaadi, rohke rakuline infiltratsioon, puuduvad 

fibroblastilised kolded: diagnoos: Pneumonia interstitialis non-specifica (NSIP), 
variatio cellularia

A. Altraja ©2017



Idiopaatilise NSIP prognoos
• Oluliselt parem kui IPF-l, seda kõikidel NSIP vormidel• Sõltub fibroosist, mis juba olemas on: 5 a. elulemus 70%, 10 

a elulemus tsellulaarsel vormil 100%, fibrootilisel vormil 35-
90% (Collard & King, 2003)• NSIP/IPF korral 5 aasta elulemus 45% (Nicholson et al., 2000)• NSIP elulemuse mediaan üldjuhul 5-10 a.

• Osal NSIP patsientidest elulemus  2 a. (kiire DLco langus):• UIP histoloogiline leid kuni 25% NSIP juhtudest

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; Nathan et al., 2005



Põhiliselt alveolaartasandi õhuruumi kahjustusega 
iseloomustuvad IIP (DIP, RB-ILD, AIP, COP)

• Deskvamatiivne interstitsiaalne pneumoonia (DIP)• Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia (COP)• Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP)

• Radioloogiliselt väljenduvad enam konsolidatsioonis, 
homogeenses varjustustiheduse tõusus, mis varjutab 
perifeerseid veresooni ja hingamisteede seinu

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivne interstitsiaalne pneumoonia (DIP)

• Üks kahest suitsetajate IIP-st (lisaks RB-ILD’le);
makrofagaalse põletikuga• Kirjeldatud ka mittesuitsetajatel (Craig et al. 2004), võimalik 
lapseea DIP (surfaktandi proteiinide geenide mutatsioonidest) 
ekstensioon täiskasvanuikka (Doan et al. 2008). • 10 a. elulemus ca 70%, ravimrefraktaarsus marginaalsel 
vähemusel

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) 
epidemioloogia

• 3-8% ILD-st (8% Mayo Clinic, <3% National Jewish Medical 
Research Center, Co, USA) (Bjøraker et al., 1998; King et al., 
1999)

• Ealise haigestumise tipp – 4.-5. eludekaad
• Haigestuvad rohkem mehed (2:1)
• Puudub rassiline jaotumus, kuigi enamik uuritutest on valged 

(Persaud et al., 1967)
• DIP esineb praktiliselt ainult suitsetajatel, endistel 

suitsetajatel või passiivsetel suitsetajatel

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) 
olemus ja haiguspilt

• Iseseisev haigus vaatamata arvamusele, et RB-ILD ja DIP on 
sama haiguse eri faasid (RB-ILD läheb üle DIP’ks aja 
kuludes)

• Krooniline progresseeruv düspnoe koos köhaga
• Tavalisim iga diagnoosimisel on 3.-4. Eludekaad
• Rõhuv enamik patsientidest on praegused, endised või 

passiivsed suitsetajad
• Bibasilaarselt lõpp-inspiratoorsed krepitatsioonid
• Mõnikord trummipulksõrmed/kellaklaasküüned
• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) 
radioloogiline leid

HRCT: 
• Põhileiuks on difuussed mattklaasi tüüpi varjustuse alad, 

peamiselt perifeerse jaotumusega
• Puuduvad fibroosile omased hingamisteede ja õhuruumide 

traktsioonimuutused
• Kui leidubki kärgjat deformatsiooni, siis vaid väga vähesel 

hulgal

A. Altraja ©2017



Radioloogiline leid deskvamatiivse DIP korral
• 54-aastane mees, 

suitsetaja, 38 
pakkaastat• Mittespetsiifiline 
bilateraalne varjustus• Eeldatavalt vähene 
fibroos või selle 
puudumine• FVC 3,71 L (74%), 
FEV1 3,21 L (80%), 
FEV1/FVC 0,865, BDT 
negatiivne; • DLco 44,3% (norm 
74-135%), Kco 58,2% 
(norm 76-131%), RV 
68,4%

A. Altraja ©2017



CT leid deskvamatiivse DIP korral

• Sama 54-aastane 
mees • Põhileiuks mattklaasi 
tüüpi varjustus, 
peamiselt perifeerse 
jaotumusega, enam 
kopsude alaosades• Puuduvad fibroosile 
omased tunnused 
ning hingamisteede 
ja õhuruumide 
traktsioonimuutused• BAL: makrofaage 
35%, lümfotsüüte 2%, 
neutrofiile 45%, 
eosinofiile 17%, 
nuumrakke 1%; 
CD4:CD8 suhe 0,5

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) 
patohistoloogiline leid

• DIP diagnoosiks on vajalik kopsubiopsia
• Iseloomulik on alveoolide täitumine makrofaagidega
• Makrofaagide tsütoplasma on täis pruuni pigmenti, mis tihti 

annab positiivse reaktsiooni rauale
• Neid makrofaage peeti ekslikult “deskvameerunud” 

alveolaarepiteeli rakkudeks (sellest “DIP”)

• Alveoolide vaheseinte kerge kuni mõõdukas paksenemine
• Histoloogiline leid on suhteliselt ühtlane üle kogu preparaadi

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) 
diferentsiaaldiagnoos

• Põhiline diferentsimine RB-ILD’st: mis on praktiliselt sama 
haigus, kuid pigmendiga täitunud makrofaagid DIP puhul 
alveoolides, RB-ILD puhul respiratoorsete bronhioolide 
valendikus ja ümber

• Eristamine teistest IIP vormidest

A. Altraja ©2017



Deskvamatiivse interstitsiaalse pneumoonia (DIP) ravi

• Paljud juhud paranevad ainuüksi suitsetamisest 
loobumisega

• Ravis on olulisel kohal glükokortikosteroidid 
monoteraapiana:

•Positiivne raviefekt kuni 60% juhtudest
•Alustatakse 0,5-1,0 mg/kg prednisolooni järgi
•Seejärel annust langetada 2. ravikuu lõpuks
•Ravi kestus individuaalne, kuid vähemalt 3 kuud

A. Altraja ©2017



DIP prognoos

• >70% patsientidest omab 5-aastast elulemust
• Mõnikord võib progresseeruda lõppstaadiumi 

kopsufibroosiks

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse kopsuhaigusega 
(RB-ILD)

• Haigestutakse enam 3. ja 4. dekaadil (30-50-aastastena)• Krooniline, progresseeruv hingeldus ja köha• Valdav osa patsientidest on suitsetajad, haigus tekib 
suitsetamise alusel - teine suitsetajate IIP• Bibasilaarsed inspiratoorsed räginad• Spirograafiliselt väheväljendunud püsiobstruktsioon

• HRCT leid: perifeersete bronhide seina paksenemine, 
tsentrilobulaarsed sõlmekesed, õrn mattklaasi tüüpi 
varjustus ja õhu osaline lõksustumine – ilma igasuguse eri 
kopsuosade eelistuseta

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse kopsuhaigusega 
(RB-ILD)

• Histoloogiline RB on suitsetajatel alati olemas (Fraig et al. 2002)• Vaadeldav kui “füsioloogiline” vastus suitsetamisele,• mis vähestel vastuvõtlikel indiviididel saavutab 
interstitsiaalse kopsuhaiguse (RB-ILD) põhjustamiseks 
vajaliku ulatuse

• HRCT leiuks on tsentrilobulaarsed pehmed sõlmed ja 
mattklaasvarjustused • Diagoos üha enam kliinilis-radioloogiline• BAL: • “Suitsetajate” makrofaagid ja • Lümfotsütoosi puudumine • Meenutab HP, ent HP ei ole suitsetajatel tavaline• Põhiravi on suitsetamisest loobumine, vaid väha vähestel 
persisteerib pärast seda

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Respiratoorse bronhioliidi interstitsiaalse 
kopsuhaigusega (RB-ILD) epidemioloogia

• Haigestumus ja levimus on teadmata (Dacic & Yousem, 
2003)

• Esineb praktiliselt ainult kõvadel suitsetajatel või endistel 
suitsetajatel

• Haigus võib avalduda ka aastaid pärast suitsetamise 
lõpetamist

• Haigus suitsetajatel kliiniliselt ja patoloogiliselt raskem kui 
neil, kes on lõpetanud suitsetamise (Fraig et al., 2002, 
Wright et al., 1983)

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse kopsuhaigusega 
(RB-ILD): radioloogiline leid

• Rindkere röntgenograafia: normilähedane leid või õrn 
difuusne varjustus

• HRCT leid: perifeersete bronhide seina paksenemine, 
tsentrilobulaarsed sõlmekesed, õrn mattklaasi tüüpi 
varjustus ja õhu osaline lõksustumine – ilma kindla 
kopsuosa piirkondliku eelistuseta

• RB-ILD diagnoos lubatud kliinilis-radioloogilisena [kliiniline 
taust (rohke ja intensiivne suitsetamine, kaebused, 
objektiivne ja funktsionaalne leid, radioloogiline leid)] (Wells 
et al., 2007; Bradley et al., 2008)

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse kopsuhaigusega (RB-ILD): haigusjuht• 45-aastane naispatsient, suitsetanud ca 25 pakkaastat: 
röntgenogrammid normilähedased või pigem emfüseemi tunnused

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse kopsuhaigusega (RB-ILD): 
CT leid

• Õrn mattklaasi tüüpi varjustus ja õhu osaline lõksustumine – ilma kindla 
kopsuosa piirkondliku eelistuseta• Perifeersete bronhide seina paksenemine, tsentrilobulaarsed sõlmekesed

• 57-aastane meespatsient• Suitsetanud ca 40 pakkaastat• Kuiv köha ja füüsilise sooritusvõime langus
A. Altraja ©2017



RB-ILD diagnoos ja patohistoloogiline leid

• Varasemalt: diagnoos eeldab kopsukoe biopsiat• Kaasajal kliinilis-radioloogiliselt diagnoositav (Wells et al., 
2007; Bradley et al., 2008)

• Pigmenti sisaldavad makrofaagid ja limaretentsioonist 
laienenud alveolaarjuhad ja bronhioolide valendikud,• Alveoolides muutused väiksemad, kuid seina paksenemist 
võib täheldada • (Makrofaagide seisukohast sarnane leid DIP’ga)

• Makrofaagide tsütoplasma on täis pruuni pigmenti, mis võib 
anda positiivse reaktsiooni rauale

A. Altraja ©2017

Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



RB-ILD patohistoloogiline leid
• Pigmenti sisaldavad makrofaagid ja limaretentsioonist laienenud 

alveolaarjuhad ja bronhioolide valendikud (must nool)
• Makrofaagide tsütoplasma on täis pruuni pigmenti

A. Altraja ©2017



Respiratoorne bronhioliit interstitsiaalse 
kopsuhaigusega (RB-ILD) – ravi ja prognoos

• Essentsiaalne – suitsetamisest loobumine – haigus võib 
selle tulemusena paraneda spontaanselt• Ravimitest glükokortikosteroidid üksinda: alustada 0,5-1 
mg/kg, edasi doosi langetada (2. ravikuu lõpuks); ravi 
kogukestus on individuaalne, aga mitte alla 3 kuu (nagu 
teistegi IIP puhul)• Reageerimine glükokortikosteroididele väga hea: >90% 
juhtudest

• >90% patsientidest omab 5-aastast elulemust
• Ei progresseeru lõppstaadiumi kopsufibroosiks (erinevalt 

DIP’st)

A. Altraja ©2017



Krüptogeenne interstitsiaalne pneumoonia (COP)

• Idiopaatiline• Kui on seotud muu haigusega: sellisel juhul lihtsalt 
„organiseeruv pneumoonia“ (”OP”) (varem ”BOOP”)• CVD-OP: näit. RA, PM korral• Alaäge haigus, meenutab ”aegluubis” pneumooniat

HRCT: • Iseloomulikud migreeruvate kolletena subpleuraalsed, 
peribronhiaalsed või väätjad konsolidatsioonid, tavaliselt
koos mattklaasvarjustusega• Perilobulaarsed varjustused ja pööratud halo (või atolli) 
sümptom võib viidata COP diagnoosile• Vähene unilateraalne või bilateraalne pleuraefusioon 10–30%-l 
patsientidest

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Krüptogeense organiseeriva pneumoonia (COP) 
epidemioloogia

• Tõelist haigestumuskordajat idiopaatilisel COP’i ei teata
• Levimus on arvatavalt 6…7/100 000 (Alasaly et al., 1995)
• Haigestumise keskmine iga on 50 a.
• Mehed ja naised haigesuvad võrdselt

A. Altraja ©2017



Krüptogeense organiseeriva pneumoonia (COP) olemus

• Vananenud nimetus: “idiopaatiline BOOP” (Bronchiolitis 
obliterans – organizing pneumonia)

• Idiopaatiline kopsuhaigus, mille puhul prolifereerub 
granulatsioonikude alveoolidesse, alvolaarjuhadesse ja 
peentesse distaalsetesse juhtehingamisteedesse 
(respiratoorsetesse bronhioolidesse) jättes suhteliselt 
vabaks kopsu interstiitsiumi

• Kopsubiopsia materjali uurimisel leidub organiseerivat 
pneumooniat paljude haiguste korral: infektsioonijärgses 
perioodis, süsteemsete sidekoehaiguste korral, ravimite 
kõrvaltoimena, transplantaadi retsipientidel jne., vahel ka 
kaasuvana UIP jt. IIP leiuga – nendel juhtudel ei ole 
tegemist idiopaatilise COP’ga!

A. Altraja ©2017



COP haiguspilt
• Mõnest päevast mõne kuuni kestnud kuiv köha ja düspnoe, 

vahel kaalulangus
• Tavaline on ka palavik, mistõttu diagnoositakse tihti 

keskkonnatekkest pneumooniat (ei saagi välistada 
kaasuvana!) – haigus meenutab natuke kopsupõletiku 
naturaalset kulgu, olles seejuures ca 4 korda “ajateljel välja 
venitatud”

• Haigust esineb erinevates eagruppides (20-80 a.), 
haigestumise keskmine iga on 50 a. 

• Lõppinspiratoorsed krepitatsioonid, trummipulksõrmi esineb 
harva (mõni %)

• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus, kopsude 
difusioonivõime alanemine ca 80%-l juhtudest

A. Altraja ©2017



Radioloogiline leid COP puhul

HRCT:
• Bilateraalselt koldelised konsolidatsioonialad, sagedamini 

subpleuraalselt ja peribronhiaalselt
• Näha “õhu lõksustumine” perifeeriasse – viide bronhioolide 

haigusele
• Peribronhovaskulaarsed kolded ja sõlmed (kui need esinevad) 

on suured, ebakorrapärase kujuga, leidub ka subpleuraalseid 
koldeid

• Mõnikord on juhtivaks leiuks intensiivne mattklaasi tüüpi 
varjustus

• Kopsukoe kärgjat deformatsiooni ei ole peaaegu kunagi

A. Altraja ©2017



Radioloogiline leid COP korral

• 63-aastane naine, pärast pneumoonia ravi palavik, düspnoe, nõrkus ja kaalukaotus• Näha bilateraalselt alveolaarset tüüpi varjustust, mis paraneb dramaatiliselt 
glükokortikosteroidraviga (4 nädalat)

A. Altraja ©2017



CT ja HRCT leid COP puhul

• 63-aastane naine, pärast pneumoonia ravi palavik, düspnoe, nõrkus ja kaalukaotus• Näha ulatuslik konsolidatsiooniala paremal ülasagaras

A. Altraja ©2017



Radioloogiline leid COP korral

• 50-aastane naine, pärast pneumoonia ravi palavik, düspnoe, nõrkus ja kaalukaotus• Näha paremal alveolaarset tüüpi varjustust, mis paraneb glükokortikosteroidraviga (6 
kuud)

A. Altraja ©2017



CT ja HRCT leid COP puhul

• 60-aastane naine, esialgselt pneumooniale sarnane, kuid veniv kliiniline haiguskulg

A. Altraja ©2017



COP pneumoonia diferentsiaaldiagnoosina

50-aastane naispatsient
A. Altraja ©2017



CT ja HRCT leid COP puhul

Sama 50-aastane naispatsient
A. Altraja ©2017



Patohistoloogiline leid organiseeruiva pneumoonia (OP) puhul

• Temporaalselt uniformne organiseeriva pneumoonia leid koos 
nõrga kroonilise interstitsiaalse põletikuga; distaalsetes 
hingamisteedes (respiratoorsetes bronhioolides, 
alveolaarjuhades, alveoolides) lisandub intraluminaarne 
organiseeriv fibroos

• Laatuvkoldeline protsess, peamiselt OP, mis haarab 
alveolaarjuhasid ja alveoole bronhiolaarsete intraluminaalsete 
polüüpidega või ilma• Mõnedel juhtudel märkimisväärsem interstitsiaalne põletik, 
mis kattub tsellulaarse NSIP-ga

• Kopsu arhitektoonika säilib üldjuhul OP puhul hästi ja kärgjat 
deformatsiooni peaaegu kunagi ei esine

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



COP patohistoloogiline leid
• 63-aastane naispatsient. Temporaalselt uniformne organiseeriva pneumoonia leid koos 

nõrga kroonilise interstitsiaalse põletikuga, nn. Masson’i kehakesed; distaalsetes 
hingamisteedes (respiratoorsetes bronhioolides, alveolaarjuhades, alveoolides) 
lisandub valendikusisene organiseeriv fibroos, 

A. Altraja ©2017



COP diferentsiaaldiagnoos

• Sõltuvalt koosesinevate sümptomite kestusest ja väljendusest 
võib COP pidada:

•Keskkonnatekkeseks pneumooniaks
•ILD muudeks vormideks
•Muuks kopsufibroosiks

• Patohistoloogilise COP leiu korral on vajalik, et samas 
lülitataks välja muudele IIP vormidele omased 
patohistoloogilised variandid, kuna COP võib esineda nn. 
“kaasnähuna” üheskoos viimastega (UIP, NSIP, DAD, DIP, RB-
ILD) ning on sellistel juhtudel sekundaarseks fenomeniks

A. Altraja ©2017



COP diagnoos, ravi ja prognoos
• Soovitatav võtta transbronhiaalne biopsia TBLB (nn. 

“kaugbiopsia”): sobiv histoloogiline leid kinnitab diagnoosi
• VATS-kopsubiopsia atüüpilistel juhtudel
• COP ei tohi kunagi diagnoosida ainult patohistoloogilise leiu j.
• Kuigi väike osa patsientidest paraneb spontaanselt, rakendatakse 

ravi süsteemset glükokortikosteroididega, algselt annuses 0,5-1,0 
mg/kg/24h, edasi annust vähendatakse

• Ravi kestuseks on 6 kuud, lühemate kuuride korral on suurem 
retsidiivioht

• >80% patsientidest reageerib glükokortikosteroidravile väga hästi, 
raviefekt ilmneb kliiniliselt juba mõne päevagaMõnedel patsientidel 
ei resorbeeru leid vaatamata pikale ravile, tekib residuaalfibroos üle 
OP episoodide või ilma (”fibroseeruv OP” või NSIP)

• Neil sageli haiguskulu vältel konsolidatsiooni
• Niisugune mudel tihti PM, antisüntetaasisündroomi korral
• Väikesel osal patsientidest haigus progresseerub vaatamata ravile, 

haigus meenutab siis IPF; tsüklofosfamiidi raviefekt on ebakindel 
A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Krüptogeenne organiseeriv pneumoonia (COP) 
kokkuvõttes

• Äge kuni alaäge düspnoe, köha ja palavik
• On “krüptogeenne”, s.t. puudub kindlakstehtav 

taustahaigus või –seisund (viimase olemasolul oleks 
tegemist assotsieeritud BOOP’iga)

• Laatuvkoldeline terminaalsete/respiratoorsete bronhioolide 
ja /või alveolaartasandi põletik koos alveoole täitva koheva 
sidekoe proliferatsiooniga

• Eeskujulik reageerimine süsteemsetele 
glükokortikosteroididele

• Palju parem prognoos võrreldes IPF’ga: 5 aasta elulemus 
on >90%

A. Altraja ©2017



Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP)

• Kiirelt progresseeruv hüpokseemia, suremus ≥50%, 
tõenduspõhine ravi puudub• Ellujäänutel hea prognoos (nagu ARDS-l), mõnedel
patsientidel progresseeruv ILD (Ichikado et al. 2002)• Põhiline diferentsiaaldiagnoos: ARDS teadaolevast põhjusest

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP)
• Sünonüüm - Hamman-Rich’i sündroom• Äge IIP vorm, mis progresseerub hingamispuudulikkuseks 

ja lõpeb surmaga mõne nädala või kuuga • Kliiniliselt köha ja hingeldus mõne päeva või nädalaga• Sageli esineb palavik• Varel viirushaigust meenutav prodroom (müalgia, ülemiste 
hingamisteede infektsiooni sarnane seisund)• Sagedasem haigestumise iga on 50 aastat, mehed ja naised 
haigestuvad võrdselt• Auskultatoorselt difuusselt peened räginad• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus

• Tekkepõhjusi ei teata, arvat. alveolaarepiteeli apoptoos 
suurel alal – alveoolide denudatsioon, lühike eksudatiivne 
faas, millele järgneb kiire sidekoe moodustumine (püüe 
“reparatsiooniks”)• Tugev seos suitsetamisega

A. Altraja ©2017



Ägeda interstitsiaalse pneumoonia (AIP) radioloogia
HRCT:• Konsolidatsioonialad ja mattklaasi tüüpi varjustusalad• Algselt basaalosades, hiljem kõikjal kopsudes• Algselt varjustus enam kolletena, haiguse hilisemas faasis 

difuussena• Kärgjat deformatsiooni ei ole (haiguse kiire kulu ja kiiresti 
saabuva lahenduse tõttu) või on harva kaugelearenenud 
juhtudel

• Eksudatiivses faasis bilateraalsed laatuvkoldelised 
mattklaasvarjustused, sageli konsolidatsiooniga• Organiseerumisstaadiumis bronhovaskulaarsete kimpude 
distorsioon ja traktsioonibronhiektaasid• HRCT muutuste skoor on sõltumatult suremusega seotud

A. Altraja ©2017



Patoloogiline leid AIP korral• Difuusne alveoolide kahjustus e. DAD (“Diffuse Alveolar 
Damage”) eristuvad 2 staadiumi: äge ja organiseerumisstaadium

Äge staadium: • Turse, epiteeli nekroos ja irdumine, iseloomulik on veel 
fibrinoosse eksudaadi kogunemine ja hüaliinmembraanide 
moodustumine• Protsess on iseloomulikult difuusne ja temporaalselt ühetaoline 
(kõik samas arengufaasis)

Organiseerumisstaadium (tavaliselt näha biopsias)• II tüüpi pneumotsüütide proliferatsioon, alveoolides oleva 
eksudaadi ja hüaliinmembraanide kadumine, fibroblastide 
proliferatsioon• Trombid peentes ja keskmise kaliibriga veresoontes• Kiiresti kujuneb fibroos, sidekoe moodustudes tekivad kootudes 
tsüstjad moodustised, mis meenutavad kärgjat deformatsiooni• AIP korral õhuruumid vooderdatud alveolaarpiteeliga, UIP korral 
bronhiepiteeliga! A. Altraja ©2017



AIP patoloogia kokkuvõttes

• Äge ja organiseeruv difuusse alveoolide kahjustuse tüüp
(DAD) hüaliinmembraanidega, mis on eristamatu ARDS 
patohistoloogilisest leiust

Organiseerumisstaadiumis (milles biopsia tavaliselt tehakse):• Põhileiuks difuusne sidekoe vohamine, mis viib alveoolide
vaheseinte paksenemiseni• Väljendunud pneumotsüütide hüperplaasia• Hüaliinmembraanid võivad puududa• Arenev taustafibroos võib meenutada UIP-d, selle leidmisel
võib meenutada IPF ägenemist• AIP võib progresseeruda ka fibrootilist NSIP-d meenutavaks
seisundiks või väljendunud kärgjaks deformatsiooniks

A. Altraja ©2017 Travis et al. ATS/ERS Consent, AJRCCM 2013



Ägeda interstitsiaalse pneumoonia (AIP) 
diferentsiaaldiagnoos

• Peamiselt keskkonnatekkene pneumoonia• ARDS• IPF ägenemine• Kongestiivne südamepuudulikkus• Pneumocystis jiroveci-tekkene pneumoonia• Kiiresti progresseeruva hingamispuudulikkuse muud 
põhjused

• Praktikas sageli AIP diagnoosi kliiniliselt ei panda, kõige 
sagedamini diagnoositakse ARDS• Muude haigustega seletamatu ja kiirelt progresseeruv 
hingamispuudulikkus – kopsubiopsia, kui jõuab patsiendi 
kliinilise seisundi raskuse tõttu

A. Altraja ©2017



Ägeda interstitsiaalse pneumoonia (AIP) patogenees

• Teadmata (samad mehhanismid võimalikud ka IPF-l ja IPF 
ägenemisel)• Patogeneesi hüpoteesid (üksteisele järgnevad sündmused):•Alveolaarepiteeli apoptoos (teatud konkreetsel, 

suuremal kopsu osal)
• Põhjused teadmata: epiteeli telomeerne vananemine?•Basaalmembraani denudatsioon•Kiire eksudatsioon, lühike eksudatiivne faas•Kontrollimatu “reparatsioon” sidekoe 

moodustumisega endiste alveoolide asemele

A. Altraja ©2017



Ägeda interstitsiaalse pneumoonia (AIP) ravi ja prognoos

• Tõenduspõhine ravi puudub• glükokortikosteroidid ja antibiootikumid ei oma efekti• Kasuistilised spontaanse paranemise juhud• Retsidiveerumise juhud

• Suremus >50-60%• Ellujäänutel hea prognoos

A. Altraja ©2017



Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP) kokkuvõttes

• Tugev seos suitsetamisega
• Äge kuni alaäge düspnoe ja köha koos kiire haiguse 

progresseerumisega hingamispuudulikkuseni, võib olla 
palavik

• Diagnoosi eelduseks muu kindlakstehtava ägeda 
kopsukahjustuse põhjuse (ARDS näit.) puudumine

• Kopsubiopsial (õnnestub harva teha) difuusne alveoolide 
kahjustus (DAD)

• Ravi ei tunta, prognoos on väga tõsine, lühiaegne elulemus 
<50% juhtudest

• Juhusliku spontaanse paranemise järel võib haigus 
korduda

A. Altraja ©2017



Lümfoidse (lümfotsütaarse) interstitsiaalse 
pneumoonia (LIP) epidemioloogia

• Tõelist haigestumust ja levimust ei teata
• Haigust esineb selgelt rohkem naistel
• Keskmine haigestumise iga on 56 aastat (Kohler et al., 

1982)

A. Altraja ©2017



lümfotsütaarne interstitsiaalne pneumoonia (LIP)

• Suurel osal osa LIP-sarnase sündroomiga patsientidest on 
tegemist tegelikult muu tuntud põhjusega haigusega 
(kaasuv lümfoom, muu maliigne haigus, reumatoidartriit, 
Sjögren’I sündroom jne.)• Väike osa analoogilise sündroomiga patsientidest –
idiopaatiline LIP• Kliiniliselt raske eristada muudest IIP vormidest• Patsiendid tavaliselt noored (30-50 a.)• Naissoo ülekaal• Sümptomid progresseeruvad aeglaselt, juhivad köha ja 
düspnoe• Bibasilaarsed krepitatsioonid auskultatsioonil• Vahel lümfisõlmede suurenemine• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus

A. Altraja ©2017



LIP radioloogiline leid

HRCT: • Difuusne mattklaasi tüüpi varjustus• Halvasti eristuvad tsentrilobulaarsed sõlmekesed• Paksenenud bronhovaskulaarsed kimbud• Tsüstid• Lümfadenopaatia

A. Altraja ©2017



CT leid LIP puhul• 56-aastane mees. Mõlemapoolselt praktiliselt üle kogu kopsuväljade 
difuusne mattklaasi tüüpi varjustus ja parenhümatoosne konsolidatsioon• Halvasti eristuvad tsentrilobulaarsed sõlmekesed• Paksenenud bronhovaskulaarsed kimbud

A. Altraja ©2017



HRCT leid LIP puhul• 56-aastane mees. Mõlemapoolselt praktiliselt üle kogu kopsuväljade 
difuusne mattklaasi tüüpi varjustus ja parenhümatoosne konsolidatsioon• Halvasti eristuvad tsentrilobulaarsed sõlmekesed• Paksenenud bronhovaskulaarsed kimbud

A. Altraja ©2017



LIP patohistoloogiline leid

• Kopsubiopsias tihe interstitsiaalne infiltraat variaabelse, 
tavaliselt vähese peribronhiaalse koe haaratusega• Infiltraat koosneb T-lümfotsüütidest, plasmotsüütidest ja 
makrofaagidest• Sageli II tüüpi alveotsüütide hüperplaasia• Sageli esineb lümfifolliikuleid• Harva näha granuloome ja kerget fibroosi

A. Altraja ©2017



LIP puhune leid BAL’s
• Plasmotsüüdid, T-lümfotsüüdid ja makrofaagid

A. Altraja ©2017



LIP diferentsiaaldiagnoos
• Kõik parenhümatoosse lümfoidse infiltraadiga kulgevad 

haigused:
•Castleman’i tõbi, nodulaarne lümfoidne hüperplaasia, 

follikulaarne bronhioliit, hüpersensitiivsuspneumoniit, 
tsellulaarne NSIP jne.: olulisel kohal on kliinilis-
radioloogilis-patoloogiline diagnoos

•Koos follikulaarse bronhioliidiga võib LIP moodustada 
seisundi – “difuusne pulmonaarne lümfoidne 
hüperplaasia”

•Süsteemsetest sidekoehaigustest on LIP primaarse 
Sjögren’i sündroomi (SS), samuti LE ja RA 
kopsuväljenduseks

A. Altraja ©2017



LIP ravi ja prognoos
• Süsteemsed glükokortikosteroidid koos või ilma 

immunomoduleeriva ravita – reageerimine ravile eeldatavalt 
hea, kuid 100% kindlust ei ole

• Haiguse kulg on variaabelne ja äraarvamatu
• Suur osa patsientidest stabiliseerub ja paraneb – 5 aasta 

elulemus ca 60%
• Väiksemal osal võib haigus progresseeruda kopsufibroosini 

ja lõppeda surmaga

A. Altraja ©2017



Lümfoidne (lümfotsütaarne) interstitsiaalne 
pneumoonia (LIP) kokkuvõttes

• Krooniline, progresseeruv düspnoe ja köha koos kiire 
haiguse progresseerumisega hingamispuudulikkuseni, 
võib olla palavik

• Puudub immuunpuudulikkuse sündroom või 
autoimmuunhaigus

• Kopsubiopsial tihe interstitsiaalne lümfoidne infiltraat
• Reageerimine ravile ei ole selge
• Prognoos on pigem siiski hea
• Põhiprobleemiks on progresseerumise võimalus 

maliigseks lümfoomiks

A. Altraja ©2017



Kopsumuutused 
süsteemsete sidekoehaiguste korral



Interstitsiaalsete pneumooniate (IP) mudelid süsteemsete 
sidekoehaiguste korral

• Kõik IP patoloogilised variandid võimalikud• Fibrootilised vormid domineerivad, nagu IIP-gi korral• RA – sagedaim süsteemne sidekoehaigus, SSc puhul 
suurim kopsuhaaratusega patsientide osakaal

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Süsteemsete sidekoehaiguste puhul esinevate 
kopsumanifestatsioonide patohistoloogiline 

klassifikatsioon
Patohistoloogiline tüüp Süsteemne sidekoehaigus
Mittespetsiifiline interstitsiaalne 

pneumoonia (NSIP)
Süsteemne skleroos, RA, SLE, PM/DM, 

Sjögren’i sündroom, MCTD

Tavaline interstitsiaalne pneumoonia (UIP) Süsteemne skleroos, RA, SLE, PM/DM, 
Sjögren’i sündroom, MCTD, 
anküloseeriv spondüliit

Organiseeruv pneumoonia (OP) PM/DM, RA, sklerodermia, SLE, Sjögren’i 
sündroom 

Lümfotsütaarne interstitsiaalne 
pneumoonia (LIP)

Sjögren’i sündroom, SLE, RA, MCTD

Deskvamatiivne interstitsiaalne 
pneumoonia (DIP)

SLE, RA, süsteemne skleroos

Difuusne alveoolide kahjustus (Diffuse 
Alveolar Damage, DAD)

SLE, süsteemne skleroos, PM/DM, RA, 
MCTD

A. Altraja ©2017 King et al. 2011



NSIP ja IPF/UIP radioloogilise ning morfoloogilise leiu esinemine 
süsteemsete sidekoehaiguste (CTD) korral (King, 2005)

• Levinumaid kopsukahjustuse vorme CTD korral
Pato-
histoloogiline 
leid

Kokku4

(%)
SSc
(%)

RA
(%)

PM/DM 
(%)

SLE SS MCTD

NSIP Kuni 73 75*
(2/3 
fibr.)
(77)4

33***
**50
(48)4

82 
(1/3 

tsellul.)
(90)4

4 644 (100)4

UIP Kuni 27 7,5*
(23)4

56***
**50
(51)4

10
(10)4

Harv 364 37-51
(0)4

A. Altraja ©2017 *Bouros et al., 2002; **Yoshinouchi et al., 2005; ***Lee et al. 2005; King et al. 2005, 20114



Kopsumuutused süsteemse skleroosi (SSc) puhul
• Kopsuparenhüümi haaravad haigusseisundid• Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP) (78%)• Tavaline interstitsiaalne pneumoonia (UIP) (radioloogiline ja histoloogiline leid) (7,5%)• Difuusne alveoolide kahjustus (DAD) (histoloogiline leid)• Organiseeruv pneumoonia (OP) (penitsillamiini saanutel, histoloogiline leid)• RB-ILD (suitsetajatel, histoloogiline leid)• Aspiratsioonipneumoonia neelu- ja söögitorukahjustuse tõttu• Juhtehingamisteede haigusseisundid

• Obstruktiivne kopsuhaigus• Bronhioliit• Kopsuveresoonte haigusseisundid
• Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon• Pulmonaalne hemorraagia• Pleura haigusseisundid
• Pleuriit• Spontaanne õhkrind• Muud haigusseisundid
• “Armivähk” kopsus (sidekoestunud piirkonnast lähtuv kartsinoom)

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003; King et al. 2011



Süsteemse skleroosi (SSc) puhune NSIP

• Radioloogiliselt identne idiopaatilise NSIP-ga, hõlmates 
sama suurt amplituudi suunal mattklaasvarjustus-kärgjas 
deformatsioon• Tugevat kärjestumist (e. kärgjat deformatsiooni) on vähem• Biopsialeid on kooskõlas HRCT leiuga• Väiksemad erinevused kopsufunktsiooni osas fibrootilise ja 
tsellulaarse NSIP vahel • Prognoosi erinevused fibrootilise ja tsellulaarse NSIP vahel 
peaaegu puuduvad

• UIP SSc korral on parema prognoosiga kui IPF

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



SSc puhuse NSIP radioloogiline leid

• 37-aastane naispatsient, kopsukahjustuse põhivormiks NSIP retikulaarse 
varjustusega; tüsistuseks raske PAH (iseloomulik südame konfiguratsioon)

A. Altraja ©2017



SSc puhuse NSIP radioloogiline leid

• 57-aastane naispatsient: peamiselt mattklaasvarjustus 
kopsude alaosades

A. Altraja ©2017



SSc puhuse UIP radioloogiline leid

• Kopsukahjustuse põhivormiks UIP retikulaarse varjustusega enam alumistes 
kopsuosades• Lisandunud on pulmonaalhüpertensiooni radioloogilised tunnused

A. Altraja ©2017



SSc puhuse UIP radioloogiline leid

• Peamiselt kärgja deformatsioonini viinud fibroos koos 
traktsioonibronhiektaasidega kopsude alumistes osades

A. Altraja ©2017



Võrdluseks: IPF radioloogia – rindkere HRCT
• 74-a. meespatsient Kopsukoe fibroosi ja kärgja deformatsiooni leid• Mattklaasvarjustust võib esineda vähesel määral, ent see ei tohi 

domineerida

A. Altraja ©2017



Kopsumuutused reumatoidartriidi (RA) puhul• Kopsuparenhüümi haaravad haigusseisundid• Tavaline interstitsiaalne pneumoonia (UIP, histoloogiline leid) (56%)• Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP) (33%)• Organiseeruv pneumoonia (OP)• Lümfotsütaarne interstitsiaalne pneumoonia (LIP)• Krooniline eosinofiilne pneumoonia (CEP)• Apikaalne fibrobulloosne haigus• Nekrobiootilised reumatoidsõlmed, pneumokoniootilised sõlmed (Caplan’i sündroom)• Ravimitest tingitud kopsukahjustus (penitsillamiin, metotreksaat, kuld, tselekoksiib jt.)• Hingamisteede infektsioonid: tüüpilised ja atüüpilised (tuberkuloos)• Amüloidoos• Kopsuveresoonte haigusseisundid• Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon• Juhtehingamisteede haigusseisundid• Ülemiste hingamisteede düsfunktsioon sõrmuskõhre-pilkkõhre artriidist• Bronhiektaasid• Oblitereeriv bronhioliit (OB)• Follikulaarne bronhioliit• Difuusne panbronhioliit• Pleura haigusseisundid• Pleuriit efusiooniga või ilma• Steriilne või mädane (septiline) empüeem• Nekrobiootilised reumatoidsõlmed koos bronhopleuraalse uurisega• Püopneumotooraks• Rinnakorvi immobiilsus A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003; King et al. 2011



Radioloogiline leid RA puhul: nekrobiootilised reumatoidsõlmed

A. Altraja ©2017

80-aastane naispatsient:• Nekrobiootilised reumatoidsõlmed vasakus kopsus• Lisaks pleuraefusioon vasakul• Kaasuvana ulatuslik söögitorulahi song



RA puhuse UIP iseärasused

• Ainsana süsteemsetest sidekoehaigustest domineerib 
kopsukahjustuste vormidest (56%)• Võrreldes IPF-ga sisaldab kopsukude RA-UIP korral:• Vähem fibroblastilisi koldeid (Flaherty et al. 2003)• Rohkem CD4-positiivseid lümfotsüüte (Turesson et al. 

2005)• Rohkem põletikku ja idutsentreid (Song et al. 2009)• Väiksemad kärgtsüstid (Song et al. 2009)

• RA korral on UIP parema prognoosiga kui IPF korral

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; Song et al. Chest 2009; King et al. 2011



RA puhune NSIP
• Ainsana süsteemsetest sidekoehaigustest ei domineeri 

kopsukahjustustest NSIP (33% vs. 56%)• UIP-le vastav HRCT leid võib reumatoidartriidi korral anda 
sagedamini NSIP patohistoloogilise leiu (harv idiopaatiliste 
haiguste korral) (Tanaka et al., 2004)

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



RA puhune NSIP

A. Altraja ©2017

71-aastane meespatsient:• Mattklaasvarjustusele lisaks suhteliselt palju fibroosi ja kärgjat 
deformatsiooni (RA-le iseloomulik)• Lisandub emfüseem



Polümüosiidi/dermatomüosiidi (PM/DM) puhused kopsumuutused
• Puudub igasugune korrelatsioon kopsuhaiguse ja PM/DM raskuse vahel• PM/DM puhune kopsuhaigus võib eelneda lihas- ja nahasümptomitele, 

olla rapiidse kuluga ja varjata kopsuvälised manifestatsioonid (enamasti 
siiski aeglaselt progresseeruv)

• Kopsuparenhüümi haigusseisundid• Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP) (82%, 1/3 tsellulaarne NSIP)• Difuusne alveoolide kahjustus (DAD) (histoloogiline leid)• Organiseeruv pneumoonia (OP)• Pulmonaalne alveolaarne proteinoos (PAP)• PM/DM tüsistused• Aspiratsioonipneumoonia neelu- ja söögitorukahjustuse tõttu• Hüpostaatiline pneumoonia ja hingamispuudulikkus hingamislihaste 
düsfunktsioonist ja hüpoventilatioonist• Kopsuveresoonte haigusseisundid• Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon• Ravi tüsistused• Ravimitest indutseeritud pneumoniit (näit. metotreksaadist)• Oportunistlikud infektsioonid• Maligniteet (primaarne või metastaatiline)• Pleura haigusseisundid• Spontaanne õhkrind• Pleuraefusioonid

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003; Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008; King et al. 2011



PM/DM puhune NSIP• 82%-l muutuseks NSIP, võimalikud ka DAD, UIP, OP• Küllalt sarnane idiopaatilise NSIP’ga, kuid erinevalt viimasest esineb ka täieliku 
konsolidatsiooni alasid (vt. juuresolev CT-gramm)• Konsolidatsiooni olemasolu NSIP korral märgib OP olemasolu ja on viide süsteemse 
sidekoehaiguse olemasolule ILD põhjusena

A. Altraja ©2017



Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) puhused kopsumuutused
• Harvem, kuid siiski 38-89%-l patsientidest mingil ajal• “Interstitsiaalne kopsuhaigus”:• Äge luupuspneumoniit• Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP)• Organiseeruv pneumoonia (OP)• Lümfotsütaarne interstitsiaalne pneumoonia• Difuusne alveolaarne hemorraagia• Juhtehingamisteede haigusseisundid• Ülemiste hingamisteede düsfunktsioon (epiglotiit, larüngiit, sõrmuskõhre-

pilkkõhre artriit)• Bronhiektaasid• Oblitereeriv bronhioliit (OB)• Diafragma haigusseisundid• Diafragma düsfunktsioon• Kopsude kootumine (diafragmanärvi kahjustus)• Pleura haigusseisundid• Pleuriit pleuraefusiooniga või ilma (vt. „Pleura haigused“)• Kopsuveresoonte haigusseisundid• Trombembooliad• Vaskuliit• Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon (PAH)• Mediastinaalne ja aksillaarne lümfadenopaatia• Infektsioonid
A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



SLE puhune kopsude radioloogiline leid: NSIP

A. Altraja ©2017

• 48-aastane naispatsient: NSIP leid bilateraalselt; lisaks pulmonaalse arteriaalse 
hüpertensiooni tunnused (arterite dilatatsioon)



Sjögreni sündroomi puhused kopsumuutused
• Kopsuparenhüümi haaravad haigusseisundid• Mittespetsiifiline interstitsiaalne pneumoonia (NSIP) (64%)• Organiseeruv pneumoonia (OP)• Tavaline interstitsiaalne pneumoonia (histoloogiline leid) (36%)• Lümfotsütaarne interstitsiaalne pneumoonia (ka pseudolümfoom, maliigne 

lümfoom)• Amüloidoos• Korduvad bronhopneumooniad• Juhtehingamisteede haigusseisundid: trahheobronhiaalpuu kuivusest• Atroofiline riniit• Kserostoomia (suu kuivus)• Kserotrahhea (krooniline kuiv köha)• Krooniline bronhiit köha ja sitke röga eritusega• Atelektaas, kesksagara sündroom/atelektaas• Kopsuveresoonte haigusseisundid• Kopsu vaskuliit• Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon• Pleura haigusseisundid• Pleuriit pleuraefusiooniga või ilma
A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003; King et al. 2011



Sjögreni sündroomi puhune NSIP

• Vastupidiselt arvamusele, et domineerib lümfotsütaarne 
interstitsiaalne pneumoonia (LIP), on peamiseks muutuseks 
fibrootiline NSIP • NSIP: hea korrelatsioon biopsialeiu ja HRCT leiu vahel 
(Wells et al., 1997)

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Sjögreni sündroomi puhuse NSIP radioloogiline leid

• 73-aastane naispatsient: konsolidatsioonid ja 
mattklaasvarjustus kopsude alaosades

A. Altraja ©2017



Süsteemse sidekoehaiguse segavormi puhused kopsumuutused
• Võimalikud SLE, SS ja PM/DM muutused• Kopsuparenhüümi haaravad haigusseisundid• Interstitsiaalsed pneumooniad ja kopsufibroos•Krooniline aspiratsioon (-pneumoniit)• Kopsuveresoonte haigusseisundid•Hemorraagia•Pulmonaalne (arteriaalne) hüpertensioon•Vaskuliit (kopsu kapillariit)• Juhtehingamisteede haigusseisundid•Obstruktiivne kopsuhaigus•Tsüstiline kopsuhaigus (kopsude tsüstiline 

degeneratsioon)• Pleura haigusseisundid•Pleuriit pleuraefusiooniga või ilma• Diafragma haigusseisundid•Diafragma düsfunktsioon
A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



Anküloseeriva spondüliidi puhused kopsumuutused
• Kopsumuutused peamiselt meestel, kopsude alaosades ja perifeerias:• Mattklaasvarjustus• Sõlmed• Konsolidatsioon• Interlobulaarseptide paksenemine• Kärgjas deformatsioon• Emfüseem• Tsüstid (hilisema mütsetoomide tekke võimalusega)• Amüloidoos• Ravimitest indutseeritud kopsukahjustus• Organiseeruv pneumoonia (OP)• Juhtehingamisteede haigusseisundid• Bronhiseinte paksenemine• Obstruktiivne kopsuhaigus• Traktsioonibronhiektaasid• Bronhotsentriline granulomatoos• Sõrmuskõhre-pilkkõhre artriit• Pleura haigusseisundid• Pleurapaksendid• Rindkereseina haigusseisundid• Rindkere jäikus kostovertebraalsest anküloosist• “Armivähk” kopsus (sidekoestunud piirkonnast lähtuv kartsinoom)• Kopsu infektsioonid

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



Retsidiveeruva polükondriidi puhused hingamiselundite 
muutused

• Kõri, trahhea ja bronhide kõhre haaratus•Ülemiste hingamisteede obstruktsioon sekundaarse 
pneumooniaga•Hääle kähedus, valulikkus kilpkõhre ja trahhea ülaosa 
piirkonnas •Kuiv köha, hingeldus, afoonia, inspiratoorne striidor, 
harva hemoptüüs

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



Behçet’ tõve puhused kopsumuutused

• Kopsumuutusi esineb suhteliselt harva, sagedamini meestel:

• Ülemise õõnesveeni ja teiste intratorakaalsete magistraalveenide 
tromboos• Aordi ja kopsuarterite aneurüsmid• Kopsuarteri trombemboolia, kopsuinfarkt ja –hemorraagia• Pleuraefusioon• Müokardi ja perikardi haaratus• Cor pulmonale• Keskseinandi ja kopsuväratite lümfisõlmede suurenemine

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



Psoriaatilise artriidi puhused kopsumuutused

• Väga sarnane pilt võrreldes anküloseeriva spondüliidiga:

• Mittegranulomatoosne kopsufibroos• Deskvamatiivne interstitsiaalne pneumoonia (DIP) 
(histoloogiline leid)

A. Altraja ©2017 Freemer & King, 2003



Ravisoovitused süsteemsete sidekoehaiguste 
kopsumanifestatsioonide korral• Kopsuleiu radioloogilis-patoloogiline olemus ei mõjuta 

reeglina raviotsust ega raviskeeme • Erand: puhtalt DIP või OP leiuga variandid, mida suhteliselt 
kõige enam esineb RA ja PM/DM korral (glükokortikosteroidid)• Otsus ravi alustada põhineb individuaalsel tõenäosusel, et 
saadav efekt haiguse progresseerumise vältimise näol kaalub 
üles ravi (kõrvaltoimete) riskid

• Ravi eesmärk: aeglustada/peatada kopsumuutuste 
progresseerumist, mitte kiire ravivastuse saamine (erand –
varaste kopsumuutustega PM/DM)• Enim uuringuid SSc puhuste kopsumuutuste ravi osas

• Kopsukahjustuse olemasolu reeglina alandab ravi alustamise 
“läve” kui: haigus on raske (HRCT, kopsufunktsiooni järgi), 
värskelt progresseerunud või kopsumuutustega haiguse 
anamnees on lühike

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Konkreetsemad ravisoovitused
• Enamiku kopsumuutustega süsteemsete sidekoehaiguste 

korral (erandiks SSc) prednisoloon 0.5–1 mg/kg/24h,
säilitusannuses 10 mg/24h, harva koos 
immunosupressandiga (i.v. tsüklofosfamiid või p.o.
asatiopriin)

• PM/DM korral sageli efektiivne prednisoloon 
(metüülprednisoloon) (0.75-1 mg/kg/24h) ja tsüklofosfamiid 
600 mg/m2, kuid mitte rohkem kui 1000 mg või muu 
immunosupressant 1 kord kuus vältimaks haiguse 
progresseerumist

• SSc kopsuhaiguse korral glükokortikosteroidid väikeses 
annuses (10 mg/24h) ja/või tsüklofosfamiid (p.o. või i.v.) 
(glükokortikosteroidid suures annuses seotud renaalse kriisi 
ohuga)

A. Altraja ©2017 Wells et al., BTS Guidelines: Thorax 2008



Ravile reageerimise hindamine
• Puuduvad IIP-ga analoogiliselt konkreetsed seisukohad• Soovitatav monitoorida iga 3 kuu tagant

• Hea ravivastuse kriteeriumid:• Sümptomite, ennekõike hingelduse ja köha vähenemine• Positiivne dünaamika radioloogilise leiu osas: leiu 
resorbeerumine või vähenemine; tavaliselt saavutatav 
mitte enne 6 kuu möödumist• Funktsionaalne paranemine [FVC, TLC, Dlco, 
koormustaluvus (CPET)]• Kopsufunktsiooni, radioloogilise leiu ja sümptomite 
stabiliseerumine

A. Altraja ©2017 King et al. 2011; Gutsche et al. Curr Respir Care Rep 2013



Ravile reageerimise hindamine: ravi ebaõnnestumine

• Vajadus ravi muuta kui:• FVC või TLC languss ≥10% võrra• Radioloogilise leiu progresseerumine, eriti kärgja 
deformatsiooni ilmnemine• Pulmonaalhüpertensiooni tekkimine (CTD-APAH)• Gaasivahetuse häirumine (DLco või CPET tulemuste 
halvenemine)

A. Altraja ©2017 King et al. 2011



Kokkuvõtteks: CTD-ILD: pulmonoloogi käsitlus• Primaarne: oskus kahtlustada ILD• Kliinilised andmed• Kuna CTD-ILD (UIP ja NSIP) on väga sagedased seisundid, vajalik 
varajane CTD diagnostika (spetsiifilised analüüsid + kliinilised 
kriteeriumid)• Multidistsiplinaarne koostöö; prognoos ei ole CTD-ILD korral halvem • Kui on süsteemne sidekoehaigus kindel: vastav ravi, vajadusel ILD 
nüanssidega (reumatoloog)• Kui CTD diagnostilised kriteeriumid ei täitu: mitu võimalust• „idiopaatiline ILD“, „võimalik CTD“, „tõenäoline CTD“

Diagnostiliste kriteeriumite täitumise % diagnoosi hetkel

A. Altraja ©2017
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Süsteemsete sidekoheigustega seotud IIP käsitluse algoritm

Interstitsiaalne 
pneumoonia
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progresseerumise 
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haigus?

Kliiniliselt 
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JAH
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Eelistada IPF ravi 
immunosupressiivsele ravile

UIP 
olemas

UIP 
puudub

EI EI

Kindel CTD-ILD Võimalik CTD-ILD

Olemas autoantikehad, kliiniline 
ja patoloogiline leid

Olemas autoantikehad, puudub 
kliiniline leid, ± patoloogiline leid

Olemas mõni IIP

Puuduvad autoantikehad, 
samuti CTD kliiniline ja 

patoloogiline leid; puuduvad 
alternatiivsed diagnoosid

Olemas mitte-CTD-ga seotud 
põhjus (hüpersensitiivsus, 

ravimreaktsioonid, 
infektsioonid)

Fischer A, DuBois R. 
Lancet 2012; 380: 689-698A. Altraja ©2017


