
  

HRCT kopsuhaiguste 
diagnoosimisel –

nodulaarne ja retikulaarne joonis

Elke-Signe Silivask

21.11.2007



  

Millest räägin:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse lobuluse anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis



  

Järgmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis



  

HRCT

• Kompuutertomograafia

• Õhuke kiht (1 mm või vähem)

• Kõrglahutuslik algoritm



  

Tehnika

• Pole kindlat akent

• -450/1500 HU konkreetsete struktuuride 
hindamiseks (jooned, sõlmed, bronhid..)

• -700/900 HU ebanormaalsete parenhüümi 
piirkondade hindamiseks (matt-klaas 
varjustus, “air-trapping”, mosaiikne 
muster)

• Patsient kas selili- või kõhuliasendis



  

High Resolution CT
Õhukese lõigu KT

      Lõigu paksus 1mm või vähem

nn. Tavaline HRCT          Spiraal KT



  

HRCT (stop and go)

• 1mm  lõik
• Vahe 1cm
• Umbes 25-30 lõiku



  

Kitsa kihi KT

“stop and go”

Piiratud arv lõike

Lõikude vahel paus

Aksiaalsed lõigud

Spiraal KT

Suur hulk lõike

Lõikude vahel ei ole 
pause

Aksiaalsed, 2D ja 3D 
reformatsioonid



  

Kiirgusdoosid

Tavaline Ülekaaluline

patsient patsient

Spiraal KT 5-10 mGy 8-20 mGy

kVp: 120

mAs: 100

HRCT 1-2 mGy 3-5 mGy

kVp: 120
 mAs: 150

Madala doosi <1,5 mGy <3,2 mGy
KT kVp 120

mAs : 20



  

Järgmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis



  

Näidustused

• Kopsuhaiguse avastamine normaalse või 
kahtlase leiuga kopsupildi korral

• Spetsiifilise diagnoosi püstitamine

• Diferentsiaaldiagnoosi limiteerimine

• Haiguse aktiivsuse hindamine

• Kopsubiopsia teostamine või sobiva paiga 
leidmine



  

“stop and go” HRCT näidustused

• Diffuussete ja interstitsiaalsete 
kopsuhaiguste (DILD) väljalülitamiseks

• Teadaoleva DILD jälgimiseks
• Patsient ei suuda pikalt hingamata olla

– Tehnika:
• Selili inspiirium 1 mm, intervall 10 mm
• Selili ekspiirium 1 mm, intervall 20 mm
• Kõhuli inspiirium 1 mm, intervall 30 mm
• Kõhuli ekspiirium 1 mm, intervall 30 mm 



  

Spiraal KT näidustused

• Kopsuhaigused, millel on 
ekstrapulmonaarseid ilminguid

• Esimene KT

• Kopsuhaigus ei ole diffuusne

• Kahtlus nodulaarsele “mustrile”
– Tehnika:

• 1mm aksiaalsed lõigud
• 3mm koronaarsed rekonstruktsioonid



  

Järgmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse 
anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis



  

Sekundaarne lobulus

• Avastajaks 17. saj. 
Thomas Willis  (1621-
1675)



  

Sekundaarne lobulus

• Kopsu väikseim üksus, mis on ümbritsetud 
konkreetse sidekoega

• 1-2,5cm
• Ebakorrapärane või polühedraalne
• Varustatud terminaalse bronhiooli ja 

arteriooliga, mis on ümbritsetud 
lümfiteedega

• On piiratud interlobulaar septidega, 
kopsuveenide ja lümfiteedega



  

Sekundaarne lobulus



  

Sekundaarne lobulus



  



  

Bronhid



  

Arterid



  

Veenid



  

Lümfiteed



  

Interstiitsium



  

Sekundaarne lobulus



  

Probleem õhuteedes



  

Suurem probleem õhuteedes



  

Probleem arterites



  

Intralobulaarne 
interstiitsium

Interlobulaarsed 
septid

Subpleuraalne 
interstiitsium

Tsentrilobulaarne 
interstiitsium

Peribronho-
vaskulaarne
interstiitsium

Kopsu sidekude

Kopsu perifeerne sidekude Aksiaalne sidekude



  

Intralobulaarne interstiitsium

Interlobulaarsed septid

Subpleuraalne 
interstiitsium

Tsentrilobulaarne 
interstiitsium

Peribronhovaskulaarne
interstiitsium

Intralobulaarsed jooned

Interlobulaarsed 
jooned,
“Septal lines”



  

Lümfiteed

Bronhovaskulaarse
kimbu ümber



  

Järgmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse anatoomia

• HRCT tõlgendamine

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis



  

HRCT tõlgendamine

(HR)CT tõlgendamine

Patoloogia 
paiknemine

Patsiendi andmed Patoloogia 
iseloom



  

Patsiendi andmed

• Kliinilised andmed

• Patoloogia vastus

• Radioloogilised andmed:
– Teised leiud
– Eelmised HRCT-d
– Teiste radioloogiliste uuringute leiud



  

Patoloogia iseloom

• Nodulaarne (sõlmeline) joonis

• Lineaarne (retikulaarne) joonis

• Tiheduse muutused 
– Tõusnud tihedus
– Langenud tihedus

• Kombineeritud muutused



  

Tekkida võivad probleemid

• Kombineeritud mustrid
– Iseloomulikke muutuseid võib olla kaks või 

rohkemgi – milline on domineeriv?
– Olemasolevale haigusele lisandub mõni uus
– Iseloomulike mustrite muutumine 

progresseerudes 



  

Muutuste paiknemine

• Diffuusselt, fokaalselt, ebaregulaarselt
• Kopsu ülemises, alumises osas
• Tsentraalselt, perifeerselt
• Kopsu sõltuvates või mittesõltuvates osades
• Paiknevus – 

– Piki lümfiteid

– Õhuteedes

– Vaskulaarsetes struktuurides
– Intestiitsiumis



  

Järgmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis 
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Nodulaarne joonis

• Noodul (sõlm) on ümara kujuga 
tihenemine, läbimõõt mitte rohkem kui 
3cm

• HRCT diferentsiaaldiagnostikas lähtuda 
järgmisest noodulite omadustest:
– suurus
– välimus
– tihedus
– asetsus 



  

Nodulaarne joonis

• Noodul on ümara kujuga tihenemine, 
läbimõõt mitte rohkem kui 3cm

• HRCT hindamisel lähtuda järgmisest 
noodulite omadustest:
– suurus
– välimus
– tihedus
– asetsus 



  

Noodulite suurus

• Mikronoodulid: ümarad tihenemised, 3-
7mm.

• Väikesed noodulid: väiksemad kui 1cm

• Suured noodulid: 1-3cm

• Mass: tihenemised, diameeter suurem kui 
3cm



  

Sõlmede välimus

• Selgekontuursed:
– Interstitsiaalsed
– Vaskulaarsed
– Õhuteedega seotud

• Halvasti piirdunud:
– Õhuteedega seotud



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline
• Juhuslik
• Tsentrilobulaarne 



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline
• Juhuslik
• Tsentrilobulaarne 



  

Perilümfaatiline paiknemine

• HRCT-l ja 
histoloogiliselt 
– Perihilaarsel
– Peribronhovaskulaarsel
– Interlobulaarseptides
– Subpleuraalsel
– Fissuurides
– Tsentrilobulaarsel



  

Nodulaarne joonis - perilümfaatiline

• Sarkoidoos

• Silikoos

• Lümfogeenselt levinud kartsinoom



  

Sarkoidoos

• Hästi piirdunud noodulid perilümfaatiliselt 
(varajane staadium)

• I ja II staadumis kaasneb hilaarne 
bilateraalne lümfadenopaatia

• Bilateraalselt

• Eelistab kopsude ülemisi piirkondi

• Varieeruva mustriga



  

Sarkoidoos 



  

Sarkoidoos



  

Sarkoidoos 



  

Silikoos ja pneumokonioos

• Hästipiirdunud sõlmed 2-5mm
• Sõlmed paiknevad peamiselt tsentrilobulaarselt 

ja subpleuraalselt
• Tsentrilobulaarselt fibroosi
• Kaltsifikatsioonid nii sõlmedes kui ka 

lümfisõlmedes
• Paiknevad 

– Diffuuselt
– Sümmetriliselt
– Bilateraalselt  



  

Silikoos



  

Kartsinomatoosne lümfangiit

• Tuumorirakkude invasioon kopsu 
lümfiteedes (kopsu-, rinna..)

• Hästi piirdunud noodulid perilümfaatiliselt 
kuni 2mm

• Lokalisatsioon uni- või bilateraalselt
• Intralobulaarse aksiaalse interstiitsiumi 

paksenemine
• Interlobulaarse interstiitsiumi paksenemine
• Kopsukoe normaalne arhitektuur säilib



  

Kartsinomatoosne lümfangiit



  

Kopsuödeem 



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline
• Juhuslik
• Tsentrilobulaarne 



  

Sõlmede juhuslik paiknemine

• Sõlmed ei jälgi kindlaid anatoomilisi 
struktuure

• Sellised sõlmed on tavaliselt selgelt 
piirdunud
– Miliaarne tuberkuloos
– Miliaarsed seeninfektsioonid
– Hematogeensed metastaasid



  

Hematogeensed metastaasid



  

Miliaarne tuberkuloos



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline
• Juhuslik
• Tsentrilobulaarne 



  

Tsentrilobulaarne 



  

Sõlmede tsentrilobulaarne 
paiknemine

• Tavaliselt asetsevad interstiitsiumist eraldi 

• Subpleuraalne piirkond on puhas (va. kui 
sõlmed on väga suured)

• Sõlmed on seotud tsentrilobulaarsete 
struktuuridega

• Probleem võib olla seotud 
interstitsiaalsete struktuuridega, 
bronhidega või arteritega



  

Tsentrilobulaarsete sõlmede 
iseloom

• Suurus 2mm – 1cm
• Üksikud, rosetid, 

“tree-in-bud”
• Tihti halvasti 

piirdunud
• Diffuusselt



  

“Tree-in-bud”

• Tsentrilobulaarsed 
bronhioolid on 
dilateerunud, nende 
luumen täitunud lima, 
vedeliku või mädaga

• Peribronhiaalselt 
põletik – bronhi seinte 
paksenemine = nn. 
pungis puu



  

“Tree-in-bud”

• Hargnevad suhtelselt 
halvasti piirdunud 
sõlmed 
tsentrilobulaarsel 
mõne mm kaugusel 
pleurast

• Sõlme läbimõõt paar 
millimeetrit



  

Tsentrilobulaarsed sõlmed – 
põhjused

• Bronhiaalsed ja 
peribronhiaalsed
– Infektsiooni 

endobronhiaalne levik
– Tsüstiline fibroos
– Hüpersensitiivne 

pneumoniit
– Respiratoorne bronhioliit
– Aspiratsioon
– Endobronhiaalne tuumori 

levik
– Langerhansi histiotsütoos

• Vaskulaarsed ja 
perivaskulaarsed
– Kopsuödeem
– Vaskuliit
– Kopsuverejooks
– Metastaasid



  

Infektsioosne bronhioliit



  

Hüpersensitiivne pneumoniit



  

Kopsu hemorraagia



  

Dif. Diagnostika skeem
Subpleuraalsed noodulid

+ -
Noodulid on:
subpleuraalsed,
peribronho-
vaskulaarsed,
septaalsed

Noodulid on:
uniformsed,
diffuusselt

tsentrilobulaarsed

Tree-in-bud
+

Tree-in-bud
-

Perilümfaatiline
paiknemine

Suvaline 
paiknemine 

Bronhiaalne Bronhiaalne või 
vaskulaarne

-Sarkoidoos
-Lümfogeenselt levinud 
kartsinoom
-Silikoos

-Hematogeensed 
metastaasid
-Miliaarne tuberkuloos
-CMV
-Herpes

-Põletikuline või 
infektsioosne 
bronhioliit
-Follikulaarne 
bronhioliit
-Tsüstiline fibroos
-Endobronhiaalselt 
levinud kasvaja

-Põletikuline või 
infektsioosne 
bronhioliit
-Kopsuödeem
-Kopsuverejooks
-Vaskuliit
-Hüpersensitiivne 
pneumoniit
-Endobronhiaalselt 
levinud kasvaja



  

Järmiseks:

• HRCT põhimõtted

• HRCT näidustused

• Kopsu sekundaarse loobuluse anatoomia

• HRCT interpretatsioon

• Nodulaarne joonis

• Lineaarne joonis 



  



  

Lineaarne/retikulaarne joonis

• Tavaliselt lihtne ära tunda

• Esmaselt – paika panna joonte asetsus 
sekundaarse lobuluse suhtes – mis osa 
kopsu interstiitsiumist on haaratud



  

Intralobulaarne interstiitsium

Interlobulaarsed septid

Subpleuraalne 
interstiitsium

Tsentrilobulaarne 
interstiitsium

Peribronhovaskulaarne
interstiitsium

Intralobulaarsed jooned

Interlobulaarsed 
jooned,
Septaalsed jooned



  

Interstiitsium



  

Interstiitsium - lümfiteed



  

Interstitsiaalse joonise 
paksenemise põhjused

• Vedeliku akumulatsioon

• Rakkude infiltratsioon

• Fibroos

• Amüloidi või orgaanilise materjali 
kogunemine



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline

• Interstiitsiumiga seotult

• Muud tüüpi jooned



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline

• Interstiitsiumiga seotult

• Muud tüüpi jooned



  

Perilümfaatiline asetsus

• Tuumori perilümfaatiline levik

• Lümfoproliferatiivsed haigused (lümfoom, 
leukeemia)

• Sarkoidoos (ebakorrapärased 
paksenenud septid või sõlmed)

• Silikoos



  

Kopsuödeem 



  

Interlobulaarsed septid



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline

• Interstiitsiumiga seotult

• Muud tüüpi jooned



  

Intralobulaarsed jooned

• Intralobulaarse sidekoe paksenemine

• Retikulaarne

• Võib olla tegemist fibroosiga

• Sageli lisaks matt-klaas varjustust (“crazy-
paving”)



  

Interstiitsiumi haaratus

• Interstitsiaalsed kopsuhaigused
– Idiopaatiline pulmonaalne fibroos (IPF) või teised 

(Usual Interstitial Pneumonia) UIP põhjused

– (Nonsp. Interstitial Pneumonia) NSIP, (Desquamative 
Interstitial Pneumonia) DIP, (Lymphocytic Interstitial 
Pneumonia) LIP

– Äge interstitsiaalne pneumoonia (AIP)

• Hüpersensitiivne pneumoniit (HP)
• Asbestoos (fibroos)
• Amüloidoos



  

Interstiitsiumi haaratus

• ARDS

• Radiatsiooni pneumoniit

• Kopsuödeem 



  

Retikulaarsed jooned (NSIP)



  

NSIP



  

“Crazy paving” 
Alveolaarne proteinoos 



  

Alveolaarne proteinoos



  

Paiknemine

• Perilümfaatiline

• Interstiitsiumiga seotult

• Muud tüüpi jooned



  

Parenhümaalsed jooned

• Armkoelised väädid 
on paksenenud 
interlobulaarseptid, 
mis ulatuvad läbi 
mitme lobuluse. 

• Tavaliselt ulatuvad 
pleurani ja on 
kindlasti sellega risti



  

Subpleuraalsed jooned

• Tihenemised, mis 
asetsevad 
subpleuraalsel, 
kulgevad pleuraga 
paralleelselt



  

Atelektaas

• Obstruktsioonist
• Adhesioonist
• “Passivsusest” 



  

Asbestoos



  

“Meekärgjoonis” 

• Tsüstilised ruumid, mis on ääristatud 
bronhide epiteeliga

• Fibroossest koest seinad

• Kopsuhaiguste lõppstaadium

• Kaasneb kopsu destruktsioon, 
bronhiektaasid



  

UIP, kopsufibroos



  

Kokkuvõtteks

• Sekundaarse lobuluse anatoomia on 
HRCT tõlgendamisel põhialuseks

• Sõlmelise ja retikulaarse joonisega on 
sekundaarse lobuluse tundmise abil 
võimalik toime tulla

• Kogenud radioloogidel diffuussete 
kopsuhaiguse äratundmine HRCT-l ilma 
CR-i ja kliiniliste andmeteta 36%  

Grenier et al, Radiology 1994



  

Kasutatud kirjandus

• www.everyoneweb.com/radiology
• J. Verschakelen, W. De Wever; HRCT Thorax 

Teaching Course, Leuven 2007
• Webb et al, Radiology 2006
• http://pathhsw5m54.ucsf.edu/ctpath/index2.html
• Computed Tomography of The Body: M. Prokop, 

2003
• Diffuse Lung Disease: M. Maffessanti, 2006
• http://www.radiologyassistant.nl/en/42d94cd0c3

26b
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Aitäh kuulamast!
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