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● KT-uuring rindkerest

– Patsient 75 a. mees

– Saatekirjal: Kopsu Rö – perihilaarselt inhomogeenset tihenemist

● (rö-uuringu saatekirjal:    ...    )

● Haigusloo sissekannetest:

– Toodud kiirabiga.

– Nädala jooksul süvenev hingeldus, köha, nõrkus. 3 päeva palavik.

– Kuulatlusel kopsudes üksikud räginad?

– Kehatemperatuur 37.8; saturatsioon 85%.

– Alakõhuvalu

– Enne praegust haigestumist patsiendi sõnul olnud terve, viimastel aastatel kaal 
langenud. Ravimeid ei tarvita.

● Labor:

– Aneemia (Hb 100);

– CRV 55; WBC 6,5

– Uriinis valku, verd ja leukotsüüte.







Matt-klaas varjustus
● Kopsukoe tihenemine, mille foonil bronhovaskulaarne joonis on jälgitav

– Osaliselt täidetud/kollabeerunud alveoolid

– Põletikuline infiltraat

– Interstitsiaalne tihenemine, fibroos

– ...

● Väga lai dif. diagnostika.

● Matt-klaas isoleeritud diffuusse leiuna:

– Kopsuturse (kardiogeenne, mittekardiogeenne)

– Infektsioon (oportunistlik, viiruslik)

– Diffuusne alveolaarne hemorraagia

– Krooniline interstitsiaalne kopsuhaigus



Isoleeritud diffuusne matt-klaas

● 1) kopsuturse

KARDIOGEENNE
Hüdrostaatiline

MITTE-KARDIOGEENNE (n. 
ARDS)
Kapillaari-leke

Ulatuslik bilateraalne matt-klaas, 
gravitatsioonitundlik

Ulatuslik bilateraalne matt-klaas, 
gravitatsioonitundlik

Jaotus ühtlasem, tsentraalne 
perihilaarne

Jaotus ebaühtlasem, rohkem 
perifeerne

Laienenud süda ja veresooned Süda ja veresooned norm laiusega

Septide, peribronhiaalne 
tihenemine

Ei ole

Pleuravedelik sage, vedelikku 
palju

Pleuravedelik harvem, vedelikku 
vähe



Isoleeritud diffuusne matt-klaas
● 2) infektsioon

– Pneumocystis jirovecii

– Cytomegalovirus

– Herpes simpleks

– RSV

– Muud viirused?

● Anamnees! Immuunsupressioon?



Isoleeritud diffuusne matt-klaas

● 3) Diffuusne alveolaarne hemorraagia
– Aneemia; veriköha 60-80%

● Sagedamini põhjuseks vaskuliit:
– „kopsu-neeru sündroomid“ – lisaks muule uriinis valk, veri

● Goodpasture

● Wegeneri granulomatoos

● Lupus erythematosus

● Churg-Strauss

● Muud põhjused: tõusnud kapillaarirõhk, ravimid, 
koagulatsioonihäire, jpm



Isoleeritud diffuusne matt-klaas

● 4) Kroonilised interstitsiaalsed haigused
– Kauakestnud, aeglaselt progresseeruvad sümptomid

● Hüpersensitiivsus pneumoniit (haiguse kulg võib olla 
äge/alaäge/krooniline)

● RBILD (respiratory bronchiolitis interstitial lung disease)
● DIP (desquamative interstitial pneumonia)
● NSIP (non-specific interstitial pneumonia)
● AIP (acute interstitial pneumonia)
● LIP (lymphocytic intertitial pneumonia)

● BOOB (Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (COP))

● Sarkoidoos

●  ...





Haigusjuht...

● Käsitleti kui põletikku, raviti empiirilise antibiootikumiga

– Rögas enterobacter aerogenes, seerumis IgA-Ak mycoplasma 
pneumonia.

● Hoolimata ravist seisund halvenenub, saturatsioon 71%, RR 
langeb. CRV tõuseb (150). Kujunemas neerupuudulikkus. 
Rütmihäired. Intubeeritakse.



Haigusjuht...

● KATE kahtlusel telliti uus KT-uuring

– Lisainfona HIV esmane test tugevalt positiivne.

– Nüüd Pneumocystis jirovecii pneumoonia kahtlus.

B20.6 Pneumocystis jirovecii-pneumooniana avalduv HIV-tõbi

– Raviti PJP, seisund paranes, kuid halvenes taas. Surm septilise šoki tagajärjel 
(27 päeva pärast hospitaliseerimist)



PJP – Pneumocystis jiroveci 
Pneumonia

● Pneumocystis jiroveci (varasemalt Pneumocystis carinii)

● Atüüpiline seen, sageli leidub terve inimese hingamisteedes

● Kõige sagedasem oportunistlik infektsioon HIV patsientidel

● PJP riskitegurid:

– HIV (on üks AIDSi defineerivaid haigusi)

– Primaarsed immuunpuudulikkuse sündroomid (hüpogammaglobulineemia)

– Pikaaegne immuunsupressiivne ravi (transplantatsioon, vaskuliidid, ...)

– Hemotoloogilised maliigsed kasvajad

– Kemoteraapia

– Sügav alatoitumus

● 10% hospitaliseeritud HIV/AIDS patsientidest; 1% organtransplantaadiga 
patsientidest



PJP

● Sümtomid: Tavaliselt alaäge algus

– Progressiivne düspnoe 95%

– Kuiv köha 95%

– Palavik >80%

– Ebamugavustunne ringkeres, kaalulangus, külmavärinad, 
veriköha

● Mitte-HIV patsientidel haiguse kulg ägedam

● Auskultatoorne leid pooltel normis

● Tahhükardia, tahhüpnoe, tsüanoos



PJP diagnoos
● Põletikumarkerite tõus; LDH tõus 80-100%

● Haigustekitajat in vitro ei kasva

● Kindlaks diagnoosiks vaja histopatoloogiline tõestus
● Rögast – 50%
● Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) – 90%
● Kopsubiopsia

● Piltdiagnostika

– Rö

– KT

– (Ga-67)



PJP piltdiagnostika - RÖ-ülesvõte

● 50% kopsuröntgen normis

● Diffuusne bilateraalne (enam perihilaarne) varjustus, sageli 
retikulaarne muster

● Atüüpiline leid (5%) asümmeetrilised fokaalsed varjustused

● Harva näha ka tsüstid, pneumotooraks



PJP KT-leid
● TÜÜPILINE:

– Bilateraalne ulatuslik matt-klaas varjustus (>90%)

– Tavaliselt ühtlane, sümmeetriline, perihilaarne

● Võib olla mosaiikne, laiguline

– Sageli kopsude perifeerne osa, kostodiafragmaalnurgad puhtad (relative peripheral 
sparing)

– Hiljem lisandub septide tihenemine - „crazy paving“

– 30% tsüstid, enam ülasagarates ja perifeersel

● Varieeruva kuju, suuruse ja seina paksusega.

– 10-20% mediastiinumi lümfisõlmede suurenemine

● 5-10% EBATÜÜPILINE leid (mitte-HIV patsientidel rohkem)

– Noodulid

– Asümmeetrilised konsolidatsioonid

– Domineeriv retikulaarne tihenemine

● Ei ole omane PJP-le:

– Pleuravedelik

– Pungis puu

● Radioloogilise leiu taandumine võtab 2-4 nädalat. Võib jääda fibroosi.



Pilte artiklitest
● Väga tüüpiline:

– Ulatuslik matt-klaas tihenemine



Pilte artiklitest
● Tüüpiline:

– Sageli lisandub hiljem septide tihenemine

– Tsüstid (umbes 30 %-l)



Pilte artiklitest

● Ebatüüpiline:



PJP ravi

● Kuigi seeninfektsioon, ei allu seenevastasele 
ravile
– Esmaravi TMP-SMX (2-4nädalat)

– Glükokortikoidid

● Kasutatakse profülaktilist ravi
● Prognoos

– Letaalsus HIV-patsientidel 10-20%

– Mitte HIV-patsientidel 30-50%

– Ilma ravita letaalsus ligi 100%



Kokkuvõte
● Peamine dif-diagnoos isoleeritud diffuusse mattklaas 

varjustuse puhul:
– Kopsuturse

– Infektsioon (oportunistlik, viiruslik)

– Hemorraagia

– Mõned kroonilised interstitsiaalsed haigused

● Kahtlusta PJP:
– Hingamisteede kaebused

– Teada immuupuudulikkus

– KT-l ulatuslik kahepoolne matt-klaas varjustus



Kasutatud kirjandus
● Isolated Diffuse Ground-Glass Opacity in Thoracic CT: Causes and Clinical Presentation. 

Wallace T. Miller et al. AJR 2005

● Pneumocystis jiroveci Pneumonia: High-Resolution CT Findings in Patients With and Without 
HIV Infection. Jefferey P. Kanne et al. AJR 2012 

● Emedicine.medscape.com - Overview of Pneumocystis jiroveci Pneumonia

● Radiopaedia.org - Pneumocystis pneumonia



Aitäh!
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