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Sissejuhatus 

 
  Imikute interstitsiaalsed kopsuhaigused (chILD) on 

väga haruldased.  

 

 Võrdluseks esineb täiskasvanud ILD 60-80 : 100 000 

inimese kohta populatsioonis; samas chILD 0,36 : 

100 000 inimese kohta. 

 

 Haiguste spekter on lai, mis on seotud nii east tingitud 

kasvamise, füsioloogia ja immunoloogiliste 

aspektidega. 

  



  

 Anda ülevaade imikutel esinevatest 

interstitsiaalsetest kopsuhaigustest. 

 ChILD kliiniline leid ja prognoos. 

 Esitleda teisi imikutel avalduda võivaid 

interstitsiaalseid kopsuhaigusi. 

 Haigused, mis võivad imiteerida chILD-d. 

                   Eesmärk 



  laste radioloogia  VS  täiskasvanute radioloogia 





      Lühidalt kasvavast kopsust I 

 Funktsioneerivad alveoolid hakkavad kujunema 

hilises intrauteriinses elus. 

 Enamik alveoole kujuneb kahe esimese eluaasta 

jooksul.  

 Täiskasvanud inimese alvoolide tase saavutatakse  

8a.-ks eluaastaks.  

 Lapse kasvades rindkere sein ja kopsu maht 

suureneb, millest omakorda võivad tekkida 

ülevenitusest tingitud patoloogiad (näiteks: 

düsplastilised tsüstid Down'i sündroomiga lastel). 



        Lühidalt kasvavast kopsust II 

 

 Surfaktandi düsfunktsioonist tingitud haigused 

võivad avalduda alles väikelastel või noore 

täiskasvanu eas. 

 

 Kasvava kopsu tähtsust on toonitatud sufraktant 

valgu C düsfunktsiooniga haigete uuringul. Milles 

leiti, et haigus võib manifesteeruda täiskasvanueas 

UIP tüüpi kopsumuutusena. 



ChILD klassifikatsioon imikutel (0-2a.)  

 1. Difuussed arengulised muutused 

 2. Alveloolide kasvuga seotud häired 

 3. Spetsiifilised ebaselge etioloogiaga haigused 

 4. Surfaktant düsfunktsioonist tingitud häired 

 5. Terve immuunsüsteemiga patsiendid 

 6. Süsteemsetest haigustest tingitud muutused 

 7. Immuunsupreseeritud haiged 

 8. Haigused, mis imiteerivad ILD-d  



chILD jaotuvus 





Acinuse düsplaasia 

  

  Kliiniliselt sügav düspnoe ja hüpokseemia 

  Kiiresti progresseeruv letaalse lõppega haigus. 

  Rö. pildidil on näha mittespetsiifilisi difuussed kopsu 

varjustusi ja hüpoinflatsiooni.  

 1. Kopsu difuussed arengulised häired 



Kongenitaalne alveolaarne düsplaasia (CAD) ja 

alveolaar kapilaarne düsplaasia (ACD) 

  

 Avaldub ajalistel lastel; haiguse algus sünnist peale. 

 Sageli kaasuvad teised kasvuanomaaliad. 

 Kliiniliselt sügav hüpokseemia.  

 Haiguse letaalus on 100%. 

 Rö. pildil difuussed ulatuslikud varjustused, 

suurenenud kopsuringe verevool. 

 



  
Alveolaar-kapillaarne düsplaasia koos 

kopsuveenide anomaaliaga (ACD/MPV) 



  Alveolaar-kapillaarne düsplaasia 



    2. Alveoolide arenguga seotud kasvu häired 

Pulmonaarne hüpoplaasia 

 Kopsu prenataalse arengu käigus ei teki piisavalt 

alveoole. 

 Seotud prenataalsete seisunditega nagu: 

oligohüdramnion, mahulised lesioonid (nt. CCAM) ja 

neuromuskulaarsed haigused.  

 Võib olla nii uni- ja bilateraalne.  

 Prognoos on variaabelne. 



Pulmonaarne hüpoplaasia 



   

Pulmonaarne hüpoplaasia 



    Alveloolide arenguga seotud kasvu häired 

Krooniline neonataalne kopsu haigus 

(bronhopulmonaarne düsplaasia) 

 

 Haiguste grupp, mis hõlmab ka teistsuguse 

patogeneesiga haigusi peale BPD. 

 Patogenees: haigus ei ole kaasasündinud, vaid on 

tekkinud hüpoksia ja hapniku toksilisuse ning 

kahjustunud kapillaaride tõttu. 

 Kujunevad hüperaereeritud ja atelektaatilised alad, 

millele järgneb interstitsiaalne fibroos. 



  Bronhopulmonaarne düsplaasia 

 Kliiniliselt: tahhüpnoe, tahhükardia, raskusi 

hingamisel ja sagedased desaturatsioonid. 

 

 Rö.-lt: kopsud on hajusa retikulaarse joonise ja 

ümarate hüperaereeritud aladega. 

 

 CT:  hüperaeratsioon, selgelt piirdunud lineaarsed 

tihenemised, atelektaasid ja kolmnurksed 

subpleuraalsed matt-klaasjat tüüpi varjustused, 

valdavalt kopsude apeksi ja basise piirkonnas. 



    Bronhopulmonaarne düsplaasia 



        Bronhopulmonaarne düsplaasia 



  Bronhopulmonaarne düsplaasia 



  Alveloolide arenguga seotud kasvu häired 

Kromosomaalsed haigused: Down'i või Turner'i sndr. 

 

 Hilises imikueas võivad tekkida subpleuraalse 

asetusega väikesed tsüstikesed. 

 

 Tsüstide arv ja suurus reeglina süveneb kopsu mahu 

kasvades lapseeas. 



  Down'i sündroom 



Süvenenud kopsumuutused X trisoomiaga vanemal lapsel 



3. Surfaktandi düsfunktsiooniga seotud haigused 

 Põhjuseks on pärilikud mutatsioonid SpB, SpC ja 

ABCA3 geenides. 

 Nimetatud mutatsioonidel on mitmeid alatüüpe ja 

osalise valgu funktsiooni häirumisega haigusi. 

 Lõplik diagnoos on reeglina geneetiliste 

uuringute põhjal. 

 Labor: veres on laktaat dehüdrogenaas (LDH) 

tõusnud. 

 



SpB geeni mutatsioonist tingitud surfaktandi 

düsfunktsioon 

 1 juhtum miljoni sünni kohta. 

 Autosoom-retsessiivne haigus. 

 Kliiniliselt: sünnist peale progresseeruv 

respiratoorne puudulikkus (RDS).  

 Raviks on ainult kopsu transplantatsioon. 

 Ilma kopsu siirdamiseta letaalne lõpe ~ 6 kuu 

jooksul. 

 Samas esineb osalisi SpB geeni mutatsioone, 

millega kaasneb parem prognoos. 

 



SpC geeni mutatsioonist tingitud surfaktandi 

düsfunktsioon 

 Autosoom dominantne haigus. 

 Kliiniliselt: on fenotüüp väga variaabelne. Algab 

imikueas progresseeruva RDS-na, millest kujuneb 

hilises keskeas võib kujuneda UIP. Võib esineda 

spontaanseid pikemaajalisi remisioone lapseeas.  

 Sisuliselt kõik ILD histopatoloogilised variandid 

võivad biopsial olla esindatud (NSIP, DIP, PAP jne.)   

 Ravi on ainult toetav. Kortikosteroidravi osadel 

juhtudel on aidanud. 

 



ABCA3 geeni mutatsioonist tingitud 

surfaktandi düsfunktsioon 

 Autosoom retsessivne haigus. Sagedaseim 

geneetiline neonataalse RDS põhjus. 

 Kliiniliselt: on fenotüüp sarnane pC geeni 

mutatsiooniga kaasuva haigusega.  

 ABCA3 ja SpB düsfunktsiooni avaldumise ajast 

sõltub ka haiguse prognoos. Hilisema avaldumise 

korral on parem prognoos. Lapse kasvades 

presisteerib tahhüpnoe ja hüpokseemia samas 

kopsumuutused tekivad aeglasemalt. 



   Surfaktandi düsfunktsiooniga seotud haigused 

 Rö. uuringul: iseloomulik leid imikutel on varajane 

difuussne hajus või granulaarne kopsu parenhüümi 

„matt-klaas“ tüüpi varjustus. 
 

 CT uuringul: kõige iseloomulikum leid on GGO-d 

koos interlobulaarsete septide tihenemisega. Sageli 

leid dünaamikas muutub. 



SpC mutatsioonist tingitud surfaktandi düsfunktsioon  



Surfaktant proteiin C mutatsioon 



 
  ABCA3 düsfunktsioon 

Tüüpiline CT leid surfaktandi düsfunktsioonil: 

hajusad difuussed matt-klaas tüüpi 

varjustused koos interlobulaarsete septide 

tihenemisega.  



   ABCA3 düsfunktsioon  



ABCA3 düsfunktsioon 



ABCA3 düsfunktsioon 



   ABCA3 düsfunktsioon 







4.Teadmata etioloogiaga haigused (NEHI ja PIG) 

Imiku neuroendokriinrakuline hüperplaaia (NEHI)  

 Varasemalt nimetati: „imikuea krooniline idiopaatiline 
bronhioliit“ ja „follikulaarne bronhiit“. 

 Reeglina haigestuvad ajalised lapsed. 

 Tavaliselt kolme kuuselt kujuneb presisteeruv 

tahhüpnoe, hüpokseemia ja auskt. räginad, samas 

köha ei pruugi olla. 

 Suhteliselt sage võrreldes teiste chILD-ga 

 Tavaliselt toetav ravi (hüpokseemia ja infektsioonide 

vältimine toitumise abi). Kortikosteroididravi NEHI 

puhul ei toimi. 



   NEHI  

(Neuroendocrine cell hyperplasia of infancy) 

 Vaatamata presisteeruvale sümptomaatikale on 

prognoos võrdlemisi hea.  

 

 Pikaajalise NEHI ravi tagajärjel kujunenud  

hingamisteede reaktiivsete muutuste ja 

sekundaarsete infektsioonide foonil on kirjeldatud 

üksikuid letaalseid juhtumeid. 



   NEHI 

(Neuroendocrine cell hyperplasia of infancy) 

 Röntgenuuringul on näha kopsude hüperinflatsioon 

koos perihilaarsete varjustustega. 

 CT-l iseloomulik tsentraalse paiknemisega 

geograafiline GGO, mis eriti sageli lingulas ja 

paremas kesksagaras. 

 Lisaks võivad tekkida bilateraalselt hüperaereeritud 

nn. „air trapping“  matt-klaas tüüpi varjustatud 

aladele, milles bronhovaskulaarne joonis on jälgitav. 

 HRCT diagnostiline sensitiivsus 78% ja spetsiifilisus 

99%. 



NEHI 

„matt-klaas“ 
varjustus 

lingulas, 

paremas 

kesksagaras 

ja 

paramediasti-

naalsel. 



       









     Kopsu interstitsiaalne glükogenoos (PIG)  

  (Pulmonary interstitial glycogenosis) 

 Varasemalt nimetati: „imikuea rakuline 
interstitsiaalne pneumoniit“ ja „histotsütoid 
pneumoonia“ 

 Võib tekkida nii enneaegsetel, kui ka ajalistel lastel. 

 Kliiniliselt avaldub tahhüpnoe ja hüpokseemia 

koheselt peale sündi. Toetav ravi. 

 Suhteliselt haruldane on PIG-i kujunemine üle 6 

kuusel lapsel. 

 Sageli seotud teiste kopsu kasvuga seotud 

haigustega (näiteks: alveloolide arengu häired)   



   PIG  

     (Pulmonary interstitial glycogenosis) 

 Ravi: enamik haigetest ei vaja spetsiifilist ravi. 

Samas on kortikosteroidravi efekt võimalik, mida 

kasutatakse raskemate haigete puhul. 

 

 Prognoos: sarnaselt NEHI-ga on olnud üksikuid 

haigusjuhte letaalse lõppega, kui kaasneb muu 

komorbiidsus või kasvuanomaalia. 



   PIG  

     (Pulmonary interstitial glycogenosis) 

 Röntgenoloogiliselt bilateraalne hüperinflatsioon ja 

difuussne interstitsiaalne kopsujoonis. 

 CT: on difuussne, segmentaalne või 

subsegmentaalne matt-klaasjat varjustust. 

Interlobulaarsete septide tihenemise ja retikulaarse 

joonisega, mis tavaliselt subpleuraalse asetusega. 

Esineda võib ka õhuga täidetud tsüste. 

 Lõplik diagnoos kopsu biopsia põhjal. 



Kopsu interstitsiaalne glükogenoos (PIG) 

 



Interstitsiaalsed kopsuhaigused, mis võivad 

esineda kuni 0...2 aastastel lastel. 

Viiruslikud infektsioonid (CMV, RSV, HSV) 

Bronhiolitis obliterans 

Hüpersensitiivsus pneumoniit 

Toksiinide inhalatsioonist põhjustatud kopsumuutused 

Aspiratsiooni sündroom 

Eosinofiilne pneumoonia 

Idiopaatiline kopsu hemosideroos 

Reumatoloogilised haigused (kollageen-vaskulaarsed haigused: RA, SLE, DM, Sjörgen sndr.) 

Tsüstiline fibroos 

Wegneri granulomatoos 

Sarkoidoos 

Langerhans rakuline histotsütoos 

Immunpuudulikkusega lastel opurtunistlikud infektsioonid (Pneumocystis jiovecii jt.) 

 

 



   PCH (veno-oklusiivne haigus):  

Esmane thx. rtg.  2a. vanuselt 



Kopsu kapillaarne hemangiomatoos 

Pulmonary capillary haemangiomatosis (PCH) 



       PCH 



       PCH 



 
       

PCH 



         Lühikokkuvõte 

1.   Lastel, eriti imikutel (0-2a.) on oma interstitsiaalsete 

kopsuhaiguste klassifikatsioon ja haiguspilt, mis on täiesti 

erinev täiskasvanud interstitsiaalsete kopsuhaiguste omast. 

2.  Kuna chILD ei ole sagedased ja kliiniline pilt jääb sageli 

mittespetsiifiliseks on radioloogiline diagnoos tähtsal kohal 

haiguse edasises käsitlemises. 

3.  ChILD täpne ja õigeaegne diagnoos mõjutab oluliselt edasist 

haiguse ravi ja prognoosi. 

4.   Lõplik haiguse diagnoos sageli biopsia või geneetiliste 

uuringute abil. 

5.   Imikuea interstitsiaalsed kopsuhaigused esinevad ka 

vanematel lastel ja täiskasvanutel. 
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