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IPF

• 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 e. “Usual Interstitial Pneumonia” e. “tavaline interstitsiaalne
pneumoonia”

• Haigus tekib esmaselt eakamatel täiskasvanutel, tavaliselt 50–
70aastastel (keskmine iga diagnoositutel 66 a)

• Meestel veidi sagedasem kui naistel

• Suur osa patsientidest on varasemalt suitsetajad



IPF riskitegurid

• Viirusinfektsioonid (Epstein-Barr, CMV, HCV, adenoviirus E1A, inimese
herpesviirused 7 ja 8) 

• Gastroösofageaalne refluks

• Geneetilised tegurid (perekondlik vorm)



IPF epidemioloogia

• IPF on IIP rühma kõige sagedasem esindaja

• Levimus on 20–50 juhtu 100 000 inimese kohta

• Haigestumus on 9 juhtu 100 000 inimese kohta aastas

• 5 aasta jooksul sureb 50-80% IPF-ga patsientidest



IPF kliinik

• Hingeldus (seletamatu krooniline pingutusdüspnoe) on 
põhisümptom, mis tekib aeglaselt, kuid pidevalt (0,5-3 a. jooksul)

• Kuiv köha

• Bibasilaarsel lõpp-inspiratoorsed krepitatsioonid

• Trummipulksõrmed 25-50%



IPF diagnoosimise algoritm
Diagnostic criteria for idiopathic pulmonary fibrosis: a Fleischner Society White Paper November 15, 2017

Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline Sep 1, 2018

IPF kahtlus
(kliinik, vanus, asümptmaatiline või sümptomaatiline selematu

bilateraalne fibroos RÖ ülesvõttel või KT rindkere uuringul

Teiste ILD põhjused ja tunnused
(keskonnamõjurid, ravimid, süsteemsed sidekoehaigused). 

Seroloogiline diagnostika

Spetsiifiline 
diagnoos

Ei ole IPF

JahRindkere HRCT muster

„Typical“ UIP või „Probable“ UIP
+

olulised kliinilsed faktorid*

IPF
Ei vaja kirurgilist kopsubiopsiat ega MDD 

e. „multiditstsiplinaarset arutelu“

Ei

Ei

Olulised kliinilised faktroid*:vanus >60, anamneesis puuduvad 
keskonnamõjurid ja ravimid,mis võvad põhjustada muutusi 
kopsudes, süsteemsed sidekohaigused välistatud

„Indeterminate“ for UIP või alternatiivne 
diagnoos

MDD

Kirurgiline kopsubiopsia
BAL(abistava tähendusega)

MDD(Hinnang IPF olemasolule HRCT ja
biopsialeiu vastavuse järgi)

Puuduvad olulised kliinilised faktorid* 
sõltumata KT mustrist



Hinnang IPF olemasolule HRCT ja biopsialeiu vastavuse järgi



Kindel UIP
Typical UIP radioloogilised põhikriteeriumid:
1. Leiu basaalne, subpleuraalne domineerimine 
2. Retikulaarne varjustus
3. Kopsu kärgjas deformatsioon 

traktsioonibronhiektaasidega või ilma 
4. UIP-ga sobimatute leiu elementide* puudumine

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 Kärgjas deformatsioon- Subpleuraalse asetusega, mitmerealine
tsüstiliste õhuruumide kogum. Teravad, hästieristuvad piirid (seina
paksus 1-3 mm). Õhuruumide suurus 3-10 mm



Kindel UIP



Kindel UIP



Probable UIP

Probable UIP kriteeriumid:
1. Leiu basaalne, subpleuraalne domineerimine 
2. Retikulaarne varjustus traktsioonibronhiektaasidega
3. UIP-ga sobimatute leiu elementide puudumine



Probable UIP



Indeterminate for UIP
Elementid ja/või kopsu fibrootilise muutuste jaotus(nt. 
õrn retikulaarne varjustus koos mõõduka 
mattklaasvarjustusega) , mis ei paku konkreetset 
etioloogiat



Indeterminate for UIP



Indeterminate for UIP



Alternatiivne diagnoos
Elementid ja/või kopsu fibrootilise muutuste jaotus, 
mis pakuvad konkreetset etioloogiat



Kokkuvõte

• „Typical UIP“ või „Probable UIP“ + olulised kliinilised faktorid=>IPF 
diagnoos ilma kopsubiopsiata.

• „Indeterminate UIP“ või alternatiivne diagnoos => vajalik
kopsubiopsia

• Puuduvad olulised kliinilised faktorid+mistahes UIP muster=> vajalik 
kopsubiopsia 

• MDD kui

 „Indeterminate for UIP“ või alternatiivne diagnoos

 Puuduvad olulised kliinilised faktorid+Mistahes UIP muster

Pärast kopsubiopsiat
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