
TSÜSTILINE FIBROOS
Johanna Tõru

II aasta arst-resident

Kolmapäevaseminar 17.03.2021



SISSEJUHATUS

• Valge rassi hulgas kõige sagedasem autosoom-retsessiivselt päranduv haigus
(keskmine sagedus 1 : 2500 vastsündinu kohta, Eestis on TF-i sageduseks 1 : 7750).

• Mutatsioon tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis (TFTR), mis
asub 7. kromosoomi regioonis q31.2.

• TFTR geen kodeerib valku, mis peamiselt funktsioneerib klooriioone transportiva
kanalina elundite epiteelkudedes. 

• Häiritud on Cl- vahetus, mis viib Na+ ja vee suurenenud absorptsioonini kõigis keha
sekreetides ning olulise sekreetide viskoossuse tõusuni.

• Sümptomid võivad esmakordselt avalduda mistahes vanuses, kuid enamikul haigeist
ilmnevad haigusnähud siiski esimestel eluaastatel. 

• Esmaseks laboratoorseks testiks on higi kloriidide määramine, diagnostilise
väärtusega on higi kloriidide kontsentratsiooni tõus > 60 mmol/L.



KOPS

• Bronhiseina ja/või peribronhiaalne interstitsiaalne paksenemine
• Eriti haiguse varajases staadiumis

• Äge infektsioosne bronhioliiit
• Eriti haiguse varajases staadiumis

• Pungispuutüüpi varjustus

• Tsentrilobulaarsed nodulaarsed varjustused

• Bronhides limakork – ”finger in glove” tunnus
• Eelneb infektsiooni ägenemisele.

• Bronhiektaasiad
• Alguses on silindrilised, kuid progresseeruvad varikoosseteks ning edasi tsüstiliseks vormiks.

• Sõrmuse tunnus (signet ring sign) - bronhi diameeter on teda saatva arteri diameetrist suurem ehk bronho-
arteriaalne suhe on > 1,3 : 1

• Kogu kops on haaratud, kuid eelispaikadeks on ülasagarad, alasagarate apikaalsed segmendid, perihilaarne
jaotus.

• Mosaiikne muster õhu lõksustumisest (paremini nähtav ekspiratoorses faasis)

• KT-angiograafial võib näha olla bronhiaalarteri aneurüsme, bronhiaalarteri laienemist.





SINONASAALNE

• Ligi 100% patsientidest krooniline
rinosinusiit

• Varjustatud paranasaalsiinused
alates 8 kuu vanusest

• KT-l siinuste obstruktsioon, polüpoos, 
mukotseele formeerumine, 
täiskasvanutel luuskleroos kroonilisest
põletikust.

• Frontaalsiinuse hüpoplaasia 44-66%.



PANKREAS

• Eksokriinne puudulikkus 85-90% patsientidest. 
• Tingitud peetunud sekreedist, mis viib proksimaalse juha obstruktsioonini, järgneb aatsinuste kahjustus ning

asendumine fibroos- ja rasvkoega. 

• Eksokriinse puudulikkuse tulemusel pankreaseensüümide puudulik produktsioon, mis viib rasvade malabsorptsioonini. 

• Kujuneb steatorröa, vaegtoitumus, rasvlahustuvate vitamiinide imendumishäired. 

• Endokriinne puudulikkus 30-50%.

• Asendumine rasvkoega
• Kõige sagedasem ilming. 

• Võib areneda täielikuks pankrease lipomatoosiks.

• Keskmine vanus 17 aastat.
• Tõsisemate haigusvormide korral.

• Äge pankreatiit – patsientidel, kel on säilunud eksokriinne funktsioon

• Kaltsifikaadid – 7% patsientidest.

• Tsüstid ja tsüstoos – tüüpiliselt mikroskoopilised, kuni 3 mm diameetriga

• Pankreasejuha striktuurid







HEPATOBILIAARNE

• Maksa parenhüümi haigus esineb kuni 72% täiskasvanutel. 

• Maksasteatoos 23-67%. 
• Võib olla difuusne või fokaalne infiltratiivne, võivad esineda multilobulaarsed

pseudomassid

• Pseudomassid põhjustavad maksakontuuri ebatasasust, maks on heterogeense
ehhogeensusega

• Fokaalne biliaarne tsirroos (tsüstilisele fibroosile patognoomiline ning esineb u 78%) -
fokaalne portaalne fibroos ning kolestaas
• UH-s tihenenud hüperehhogeenne periportaalne kude (>2 mm paksune).

• Kuni 12% progresseerub multilobulaarseks tsirroosiks, kuid hepatotsellulaarse
kartsinoomi teke on ebatavaline. 
• Mitmed regeneratiivsed sõlmed üle kogu maksa

• 1-8% progresseerub portaalse hüpertensioonini – splenomegaalia, astsiit, vaariksid





SAPITEED

• Tõusnud sapisekreedi viskoossus võib põhjustada perioodilisi sapiteede
ummistusi. 

• Selle ning sekreedi toksilise mõju tõttu sapiteede epiteelile tekib krooniline
fokaalne periduktaalne põletik, stenoos, striktuur ja fibroos. 

• Sapistaas ning infektsioon viib litogeneesini (sapikive 12-24% patsientidest).

• Ühissapijuha- ning intrahepaatilised kivid esinevad harvemini. 

• Mikrosapipõis – sapipõie pikkus < 2-3 cm ja laius < 0,5-1,5 cm. 

• leitud kuni 30% CF patsientidel lahangul. 

• Sapiteede anomaaliad – kergelt kitsenevad ja laienevad, pärlikeetaolised, 
striktuurid sarnased primaarsele skleroseerivale kolangiidile





SEEDETRAKT

• Gastroösofageaalne refluks, mis on seotud komplikatsioonidega nagu Barreti
söögitoru
• Tingitud kroonilisest köhast, kopsude liigõhustusest ning diafragma madalseisust

• Mao- ja duodeenumi haavandid

• Invaginatsioon – tüüpiliselt ileokoolilisel. Võib olla tingitud kleepunud fekaalmassist või
suurenenud lümfoidfolliiklitest. 

• Krooniliselt laienenud apendiks, võib olla täidetud sekreediga. 
• Siiski ägeda apenditsiidi levimus CF patsientide hulgas madalam kui

üldpopulatsioonis (1-2% vs 7%) 

• Sageli jämesool haaratud, proksimaalse jämesoole seina paksenemine, perikoolilise
rasvkoe infiltratsioon, mesenteeriumi infiltratsioon

• Rektumi mukoosa prolabeerumine – tüüpiliselt lastel, kellel pole veel CF diagnoosi
pandud või noortel täiskasvanutel, kes ei järgi ravi

• Pahaloomulised haigused – kõige sagedasem kolorektaalne vähk



DIOS

• Distaalne sooleobstuktsiooni sündroom (distal intestinal obstruction syndrome) 

• Küllaltki sage komplikatsioon (10-15%). 

• Põhjuseks tihked intraluminaalsed sekreedid, seedumata toit ning transiitaja pikenemine. 

• Viskoosse fekaalmaterjali kogunemine peensoolde ning lima kinnitumine sooleseinale. 

• Riskifaktoriteks pankreasepuudulikkus, mekooniumiiileus või DIOS anamneesis ning
dehüdratatsioon. 

• Kliiniliselt ägedalt algav periumbilikaalne või parempoolne alakõhuvalu ning
oksendamine. 

• Palpeeritav fekaalmass paremal alakõhus. 

• Laienenud peensoolelingud ilma või koos õhk-vedelik nivoodega, peensooles
jämesooletüüpi sisaldis. 

• KT-s võib obstruktsioonikoht näha olla ning sekundaarsed komplikatsioonid nagu
perforatsioon ja isheemia. 





NEER

• Nefrokaltsinoos ja nefrolitiaas

• Lahangutel u 90% patsientidest.

• Tekkimine multifaktoriaalne – vähene
uriinimaht, soolakadu, hüperkaltsiuuria, 
hüperoksaluuria, hüperurikosuuria.

• Immunoglobuliin A nefropaatia – kõige
sagedasem glomerulonefriidi põhjus CF 
korral. 

• Sekundaarne amüloidoos tingituna
kroonilisest infektsioonist lõppeb nefrootilise
sündroomiga (halva prognoosi näitaja).



LUUD
• U 20% patsientidest luud haaratud, täiskasvanute

seas sagedus tõuseb.

• Multifaktoriaalne (vaegtoitumus, tõusnud põletiku
tsütokiinide tase kroonilisest põletikust, 
glükokortikoidravi ning inaktiivsus).

• Vitamiin D puudulikkus malabsorptsiooni tõttu, mille 
tulemuseks kaltsiumi vähenenud absorptsioon

• Insuliini defitsiit vähenenud pankrease funktsioonist
vähendab osteoblastide aktiivsust. 

• DEXA uuring 18-aastastele või noorematele, kui
esinevad olulised riskifaktorid. 

• Muskuloskeletaalsüsteemi avaldused: 
• Osteoporoos ning sellega kaasev tõusnud riski

lülikeha kompressioonmurruks. 
• Lühike kasv
• Küfoos
• Tsüstilise fibroosi artropaatia
• Trummipulksõrmed



REPRODUKTIIVSÜSTEEM

• Meestel võib puberteedijärgselt ilmneda obstruktiivne azoospermia, mille 
üheks põhjuseks võib olla meestel TF-ga kaasnev kaasasündinud bilateraalne
(või ka unilateraalne) vas deferens’i puudumine (CBAVD).

• Bilateraalne seemnepõiekeste agenees

• Testikulaarne mikrolitiaas

• Epididüümise keha- ja sabaosa hüpoplaasia või agenees
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