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Sissejuhatus

 Pleura on mesodermist arenenud kahest osast koosnev membraan, mis 
vooderdab rindkereõõnt

 Vistseraalne pleura katab kopsusagarad ja moodustab interloobiumid,  
parietaalne pleura jääb rindkereõõne poole, katab diafragma ja 
mediastiinumi, pleurade vahele moodustub pleuraruum

 Normipärase pleura paksus ei ületa 0,5 mm

 Pleura paksenemisel on erinevaid põhjusi, healoomulised lesioonid võivad 
sarnaneda pahaloomulisele protsessile

 Esmaselt pleura patoloogia leitakse sageli rindkere röntgenil

 Pleura kuvamisel on põhiroll kompuutertomograafial, mis on laialdaselt 
kasutusel, täiendavad uuringud on MRT ja PET-KT



Pleura anatoomia

 Vistseraalne pleura koosneb 
mesoteelist, sidekoest ja elastsest kihist

 Parietaalne pleura

 Mesoteel

 Stomata’d ehk lõhed

 Submesoteliaalne sidekude

 Elastne kiht

 Ekstrapleuraalne rasvkude

 Rindkereõõnesisene fastsia

 Sisemine interkostaalne lihas

http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.2017160180





Pleuraefusioon

 Pleuravedeliku teke ületab 
resorptsiooni

 Tavaolukorras pleuravedelikku 
tekib ~0,01 ml/kg tunnis,12 ml 
ööpäevas

 Pleuravedeliku vahetus võib 
ulatuda 700 ml-ni ööpäevas ilma, 
et tekiks nähtavat efusiooni

 Tundlikum meetod vähese 
pleuraefusiooni avastamiseks UH

 Pleuravedeliku tootmise hulka 
suurendavad

 Pleuraõõnes olev alarõhk (kopsu või 
selle osa mahu vähenemine, 
atelektaas)

 Kapillaaride läbilaskvuse tõus 
(lokaalne põletik)

 Pleuravedeliku resorptsioonihäired 
(kasvajalised muutused lümfiteedes)

 Kapillaarides olev hüdrostaatiline rõhk 
(pais kopsuvereringes)

 Vereplasma onkootne rõhk 
(hüpoalbumineemia)



Epiteel-mesenhümaalne transformatsioon

https://www.jci.org/articles/view/39104



Pleura maliigsed tuumorid

 Primaarsed

 Maliigne pleura mesotelioom

 Pleura fibrosarkoom

 Pleura liposarkoom

 Primaarne pleura lümfoom

 Pleura sünoviaalne sarkoom

 Sekundaarsed

 Metastaasid

 Tuumorid lokaalse levikuga 
pleurasse

 Tümoom

 Rindkereseina kudedest 
lähtunud sarkoomid

 Perikardi tuumorid
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Funktsionaalne pleura paksend

 Fokaalne lümfi kogunemine 
pleuraruumi basaalsel 
dorsaalsel

 Võib esineda mitmes kohas, 
ka bilateraalselt

 Mitte-kaltsifitseerunud

 Tekib lamades, näiteks KT-laual

 Kaob püsti tõustes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4985966/



Apikaalne pleuraalne varjustus

 Healoomuline

 Jälgitav kuni 10% ülesvõtetel eakama populatsiooni hulgas

 Idiopaatiline pleura paksenemine

 Sekundaarne apikaalse põletiku tunnus

 Kroonilise isheemilise etioloogiaga 

 Maliigsusekahtlane lesioon

 Ebatasase kontuuriga >5 mm

 Asümmeetria vastaspoolega >5 mm

 Metastaasid

 Pancoast’i tuumor

 Kahtlusel täpsustav KT

 Ekstrapleuraalne: Interkostaalne rasv, subkostaalne lihas jm.



Pleuranaastud

 Kaltsifitseerunud või hüaliinfibroossed
plaatjad paksendid parietaalsel pleural

 Kliiniliselt olulisele asbesti ekspositsioonile 
sobiv leid

 Erineva konkreetse kujuga, 
bilateraalsed asümmeetrilised

 ~15-30% naastudest on kaltsifitseerunud

 Sagedamini esinevad alaväljadel 7.-10. 
roide posterolateraalse osa kõrgusel, ei 
teki apikaalsele ja kostofreenilise siinuse 
projektsiooni

 Patsiendid asümptomaatilised kui ei 
kaasne asbestoosi, ei vaja ravi

https://radiopaedia.org/cases/asbestosis



Pleura metastaas

 66-aastane meespatsient



Pleura metastaasid

 Maliigne tuumor anamneesis

 Bronhopulmonaalne ca

 Rinna ca

 Munasarja tuumor

 Mao adenoca

 Lümfoom, tümoom jne.

 Võrreldes eelmiste uuringutega 
lisandunud

 Kontrasteerumine, roide destruktsioon 
võib olla jälgitav

 Pehmekoelised, erineva kuju ja 
asukohaga, dünaamikas suurenevad

 Efusioon +/-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24604935



Pleura patoloogia
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Lipoomid ja liposarkoomid

 Pleura lipoomid ürgnevad submesoteliaalsest kihist

 Sageli avastatakse mass muul põhjusel uuritud patsientide rindkere ülesvõttelt

 Lipoomid on aeglase kasvuga, võivad põhjustada sümptomeid lokaalse 
kompressiooni tõttu

 KT-l lipoomid on ühtlase rasva tihedusega (-50 HU ja vähem), võivad sisaldada 
üksikuid peeneid lineaarseid pehmekoelisi vääte

 Liposarkoomid on heterogeense tihedusega rasva sisaldavad massid 

 Atüüpiliste omaduste korral täpsustamiseks MRT

 Totaalne saturatsioon T2 FS sekventsil spetsiifiline lipoomile

 Kõrge intensiivsusega alad T2 FS sekventsil on liposarkoomile iseloomulikud

 Võimaldab paremini hinnata rindkereseina haaratust





Pleura fibroom

 Solitaarne fibroostuumor

 Healoomuline aeglaselt kasvav pleuraalne
mass, mis pärineb vistseraalsest pleurast

 Võimalik maliigne degeneratsioon

 Harva kaasneb paraneoplastiline sündroom

 Siledakontuursed ümarovaalsed massid

 Väiksematel tuumoritel on semilunaarne kuju, 
moodustab nürinurgad pleuraga, kontrasteerub 
ühtlaselt

 Suured tuumorid võivad moodustada 
teravnurgad pleuraga, on ebaühtlase 
kontrasteerumisega, massis sageli nekroosi

 Valdavalt T1 ja T2 madala signaaliga, võib 
sisaldada nekroosialad, hemorraagiad 



Pleura patoloogia
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Fibrotooraks

 Vistseraalne pleuraalne fibroos

 Seotud läbipõetud TBC, empüeemi, 
asbestoosi, hemotooraksi või 
reumaatilise haigusega

 Iseloomulik on siledakontuurne pleura 
paksenemine, sisaldab erineval määral 
lubjastusi, põhjustab hemitooraksi mahu 
vähenemist, haaratud eelkõige 
posterolateraalne pleura, sealhulgas 
kostofreeniline nurk

 Parenhümatoossed väädid, 
ümaratelektaasid

 Mediastinaalne pleura tavaliselt 
säästetud

https://radiopaedia.org/cases/fibrothorax-2



Haruldased difuusse pleura 
paksenemise põhjused

 Difuusne pulmonaalne lümfangiomatoos

 Interlobulaarsete septide ja pleuraga seotud lümfiteede laienemine ja 
proliferatsioon

 Tekib progresseeruv düspnoe

 Ravi puudub

 Erdheim-Chester disease

 Multisüsteemne mitte-Langhans rakuline histiotsütoos

 Ravi edukus varieerub, elulemus on madal 

 Sagedamini noorematel, kaasneb interstitsiaalne patoloogia

 Ei ole pildiliselt eristatav maliigsest haigusest



Maliigne difuusne pleura 
paksenemine

 Iseloomulikud tunnused:

 Pleura paksenemine üle 1 cm

 Nodulaarne kontuur

 Aksiaaltasapinnas tsirkulaarne

 Haaratud mediastinaalne pleura

 Lubjastused harva

 Rindkereseina invasioon

 Kõige sagedasem põhjus metastaasid

 Mitte unustada mesotelioomi ja 
lümfoomi

 Lümfoomi pilt?

M62, 18F-FDG PET/KT uuring





Proovitorakotoomia

 Biopsia pleurae parietalis sin

 Parietaalne pleura tihenenud, valkjashall, 
mügarliku struktuuriga paksenenud. 
Võetud tükid pat. Histol. Uuringuks. + BK. 

 Histopatoloogiliselt tegemist maliigse
mesotelioomiga G3, pleomorfne
epitelioidrakuline alatüüp

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2093209



Maliigse mesotelioomi markerid

 Cytokeratin 5/6 Calretinin

http://www.nature.com/modpathol/journal/v25/n7/full/modpathol201239a.html?foxtrotcallback=true



Maliigne mesotelioom

 Maliigne mesotelioom on agressiivne mesoteelist lähtunud kasvaja

 Pleura, peritoneum, perikard, testise tunica vaginalis

 ~5% pleura maliigsetest lesioonidest

 Eestis pleuramesotelioomi keskmiselt 5 esmasjuhtu aastas, esineb 
sagedamini meestel

 Tugev seos asbesti ekspositsiooniga, risk mesotelioomi tekkeks 1:100-500, 
doos-sõltumine vastuoluline

 Sümptomid rindkerevalu, düspnoe, kahheksia, efusioon

 Epitelioidne, sarkomatoosne ja segatüüpi histoloogiline vorm



Asbestid

 Asbestideks nimetatakse kiudja 
morfoloogiaga mineraale

 Asbestikiud on 3–20 µm pikad ja kuni 0,01 
µm laiad

 Suur osa väljutatakse mukotsiliaarsüsteemi
poolt

 Kiud <3 μm jõuavad alveoolidesse, liiguvad 
lümfiga interstiitsiumi ja pleuraõõnde

 Kiud pikkusega >5 μm fagotsüteeritakse
osaliselt, jäävad kopsukoesse, kus 
algatatakse krooniline põletikureaktsioon. 
Tsütokiinide mõjul tekib fibrogenees

 Mesoteelirakkude proliferatsioon

 Direktiivi 1999/77/EU kohaselt on alates 
1.01.2005 keelatud asbesti kasutamine

 Tüüpiline latentsiperioodi pikkus 30-40 aastat



Maliigse mesotelioomi staging

 T1a ühepoolne parietaalse
pleura tuumor

 T1b tuumori läbikasv 
vistseraalsesse pleurasse

 T2 ühepoolne tuumor diafragma 
või kopsuparenhüümi lokaalse 
invasiooniga

 T3 ühepoolne tuumor 
endothoracic fastsia või 
mediastinaalse rasva või 
resetseeritava rindkere pehmete 
kudede haaratusega

 T4 tehniliselt mitteresetseeritav
tuumor 

 N1 ipsilateraalsed hilaarsed või 
pulmonaalsed lümfisõlmed

 N2 subkarinaalsed või 
samapoolsed mediastinaalsed
lümfisõlmed

 N3 kontralateraalsed 
mediastinaalsed, 
supraklavikulaarsed lümfisõlmed

 M1 kaugmetastaasid ~25%



18F-FDG PET/KT-uuring 
mesotelioomi stagingus

 Võib olla abi beniigse ja maliigse protsessi eristamisel

 Puuduseks valepositiivsed (sh. põletik, aktiivne tuberkuloos)

 FDG PET/KT-uuring kindlasti enne pleurodeesi

 Võib muuta N staadiumi 

 Kaugmetastaaside tuvastamiseks

 Muudab raviotsust kuni 30% pt-dest

 Retsidiivi avastamine pärast kirurgilist ravi

 Sensitiivsus 94–98 %, spetsiifilisus 75–100 %

 Kasu ravivastuse hindamisel vajab veel uurimist

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222020



Ravi
I-IIIb

Neoadjuvantne
keemiaravi 

pemetrexedi ja 
cisplatiniga

Restaging

Kirurgiline

Mitteresetseeritav

Kemoteraapia

Resetseeritav

Radioteraapa

Kirurgiline

Resetseeritav

Pleurektoomia/de
kortikatsioon

Adjuvantne
kemoteraapia +/-

radioteraapia

Mitteresetseeritav

Kemoteraapia
Pemetrexed

Cisplatin/karboplatin
Gemtsitabin

+  Toetav ravi

 Pleurodees, valuravi, antiemees, infektsiooni ravi, 
psühhiaatriline jt.



Prognoos

 1 aasta elumus 38%

 5 aasta elumus 10%

 10 aasta elumus 4%

https://www.pleuralmesothelioma.com/cancer/prognosis.php



Kokkuvõtteks

 Iga pleuraalset tüüpi valu korral koos pleuraefusiooniga, mille põhjus 
on teadmata peaks kahtlustama maliigset protsessi

 Healoomuliste pleura paksendite korral ei ole mediastinaalne pleura 
tavaliselt haaratud

 Kõige sagedasem maliigne pleura kasvaja on adenokartsinoomi
metastaas

 Maliigne mesotelioom on sagedasim primaarne pleura 
pahaloomuline tuumor, millel on tugev seos asbesti ekspositsiooniga, 
esineb umbes 5 esmasjuhtu aastas
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