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DEFINITSIOON
Organiseeruv pneumoonia (OP) on difuusne interstitsiaalne
kopsuhaigus, mis saab alguse alveoolide seinte kahjustusest ja 
on seostatav mitmete erinevate etioloogiliste teguritega. 

Varem nimetatud ka BOOP ehk bronchiolitis obliterans with 
organizing pneumonia – segaduse vältimiseks ei soovitata seda
nimetust kasutada, sest:

• Obliterative bronchiolitis (OB) ehk oblitereeruv bronhioliit
on klinitsistidele kliinilise sündroomi kirjeldamise termin
(düspnoe, vastuse puudumine bronhodilataatoritele) ja 
histopatoloogiliselt seostatav bronhioolide seinte
fibroproliferatiivse paksenemisega, mis põhjustab nende
valendiku kitsenemise kuni täieliku sulguseni1



PATOGENEES2

• OP on pöörduv mitteinfektsioosne põletikuline ja  
fibroproliferatiivne protsess, mis tavaliselt kopsude
arhitektuuri ei muuda.

• Alveolaarne epiteliaalne kahjustus -> fibroblastid -> 
fibriin ->

• Granulatsioonkoe kogumid (Massoni polüübid) 
distaalsetes õhuteedes: respiratoorsetes
bronhioolides, alveolaarjuhades, alveoolides. 

• Raviga põletikurakud, fibriini ladestused ning
intraalveolaarsed kogumid kaovad ja 
alveolaartasandi terviklikkus ja funktsioon
taastuvad.

• Harva võib kopsude arhitektuuri muutusi ilmneda, 
väljendunud fibroos ei ole tavaline.



ETIOLOOGIA2, 8

1. Organiseeruv pneumoonia, millel on kindel põhjus
• Infektsioonid – alveolaarse epiteeli kahjustus, 

mille järgselt põletikureaktsioon jääb
aktiveerituks

• Ravimtoksilisus – põhjus-tagajärg seose korral
ravimi lõpetamine aitab, kuid tihti vähiravis ei ole 
võimalik ravimit lõpetada

• Kiiritusjärgne kahjustus – nt rinnavähijärgselt
migreeruvad kosnolidatsioonid, erineb
radiatsioonipneumoniidist

2. Teatud kliinilises kontekstis ilmnev organiseeruv
pneumonia
• Reumaatilised haigused võivad anda erinevaid

interstitsiaalse kopsuhaiguse mustreid –
dermatomüsiit, polümüosiit, RA, scleroderma, 
Sjögreni sündroom

• Transplantatsioonijärgselt
3. Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia (COP) –

kui OP ei ole seostatav ühegi teadaoleva põhjusega
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EPIDEMIOLOOGIA

• Organiseeruv pneumoonia on seostatav mitmete
erinevate haigusseisunditega, tõelist
haigestumuskordajat ei teata, arvatakse esinevat
1.8% – 13% kõigist interstitsiaalsetest
kopsuhaigustest3

• Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia on harv
haigus, 6-7:100 0006

• Tüüpiline algus on viiendal või kuuendal eludekaadil

• M=N

• Suitsetamine ei ole haiguse teket soodustav faktor



KLIINILINE PILT & DIAGNOOS & RAVI2

• Tavaliselt subakuutselt alganud viirushaiguse laadsed sümptomid:
• mitteproduktiivne köha, düspnoe, madalapoolne palavik ja väsimus, mis kestavad nädalaid kuni kuid;
• võib alata ka ägedalt

• Lõppinspiratoorsed räginad 60%

• Restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni langus

• Gaasivahetuse häirumine
• DLCO langus <80%7

• Langeb haiguste korral, mis vähendavad verevoolu kopsudesse või põhjustavad alveoolide kahjustust.

• Vereanalüüsid on mittespetsiifilised

• Tavaliselt diagnoos hilineb, sest sümptomid on mittespetsiifilised
• Kui hakkab tekkima OP kahtlus, siis on radioloogiline leid pigem juba ebatüüpiline tavalise pneumooniaga võrreldes

• Definitiivne organiseeruva pneumoonia diagnoos biopsial
• BAL-il samuti OP-le ebaspetsiifiline leid

• Ravitakse glükokortikoididega, relapsid on sagedased
• 2/3 paranevad suhteliselt hästi
• 1/3 jäävad kerged sümptomid püsima



RADIOLOOGILINE LEID
RÖNTGENÜLESVÕTTEL2

• Mittespetsiifiline leid

• Bilateraalsed kas difuussed või fokaalsed
konsolidatsioonialad
• Perifeersed konsolidatsioonid >50%
• Taastekkivad või migratoorsed

konsolidatsioonialad 25-50%
• Unilateraalsed konsolidatsioonid 40-45%
• Vaid irregulaarsed lineaarsed või nodulaarsed

tihenemised 4-6%
• Väike pleuraefusioon 5%

• Pildiliselt on kopsumaht säilunud



HAIGUSJUHT

• 74 a naine, hospitaliseeritud 8/22 erakorraliselt bilateraalse
pneumooniaga

• Röntgenülesvõte 02.08.2022 – mõlemapoolne bilateraalne pneumonia.

• Eelnevalt 4 nädalat kestnud mitteproduktiivne köha, viimase 2-4 nädala
vältel süvenev nõrkustunne, õhupuudustunne, füüsilise koormustaluvuse
langus

• Episoodiliselt subfebriliteeti

• Kodus pulssoksümeetriga O2 78%

• Haiglas SpO2 ruumiõhul vestluse käigus langeb kuni 82%, kõndimisel kuni
76%c

• Kopsudes bilateraalselt auskulteeritav ulatuslik / markantne leid kohati
erikõlaliste inspiratoorsete räginate näol

• 11/08: SPG restriktiivne. FEV1 63%; FVC 70%; FEV1/FVC 100%. DLCO 37%

• Empiiriliselt alustatud antibakteriaalset ravi Augmentiniga, mille foonil
negatiivne dünaamika põletikumarkerites. 

• CRV 53 – 42 – 39 - 73

• Teostatud bronhoskoopia ja võetud lavaaźi käigus materjali analüüsideks
BSK: BAs MB negatiivne ning MS domineerivalt polümorfonukleaarne. 

• Kliiniliselt desatureerus jätkuvalt AB ravi foonil rahuolekus ruumiõhul kuni
76-80%. MB siiski negatiivne



HAIGUSJUHT
• 04.08.2022 uuring KATE välistamiseks, sest patisendi

hüpokseemia ei ole korrelatsioonis pneumoonia
suurusega. D-dimeerid 0.96 (norm <0,50mg/L)

• Kopsuradioloogil jäänud uuringu alusel kahtlus
organiseeruvale pneumooniale.

• Radioloogilise leiu ulatusest ja olemusest lähtuvalt
täiendati raviskeemi prednisolooniga, kuna aktiivse
infektsioosse pneumoonia asemel osutus tõenäolisemaks
organiseeruv pneumonia. Korrigeeritud ravi fooni
positiivne dünaamika nii kliinilisest kui biokeemilisest
aspektist.

• Bilateraalsed kopsukoe mitmed erineva suurusega
hägusapiirsed konsolidatsioonid, suurimad parema kopsu
alasagaras, on valdavalt subpleuraalsele ulatuvad; nende
foonil on mitmes lokalitsatsioonis veidi laiemana näivate
bronhidega õhkbrongogrammid, leid tõenäoliselt
põletikuline, sh organiseeruv põletik (COP laadne) 
võimalik; lisaks on õrna matt-klaasjat tihenemist ja 
interstitsiaalset eelkõige interlobaarsete septide
tihenemisena näivat tihenemist (KATE režiimis on 
interstitsiaalsete muutuste interpreteerimine raskendatud)



HAIGUSJUHT: PATISENT GLÜKOKORTIKOIDRAVIL 19.10.22

Varasemate konsolidatsioonide lokalisatsioonides on 
jääkleiuna jälgitav õrn mattklaasjas muutus ja ka vähene
ebamäärane väikekoldeline tihenemine, bronhivalendike
laienemine ning interstistiaalne tihenemine intra- ja 
interlobaarsete septaalsete tihenemistena.



Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID TÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL2-5

• Multifokaalsed peribronhovaskulaarsed
ja/või subpleuraalsed tavaliselt
bilateraalsed basaalsed
õhbronhogrammidega konsolidatsioonialad
• Tihti ebakorrapärase kujuga ning

spikuleeritud servaga
• Migreeruvad konsolidatsioonid
• Mattklaasjas muutus pigem seotud

konsolidatsioonialadega või domineeriv
muutus immuunkomprimeeritutel

• Konsolidatsioonialad võivad olla 
väikesed või haarata tervet segmenti, 
sagarat

• Dif dgn: lepiidne adenoca, eosinofiilne
pneumonia, multifokaalne pneumonia,  
alveolaarne hemorraagia, kopsuinfarkti,  
alveolaarne sarkoidoos, ANCA-vaskuliit

• Migreeruvate konsolidatsioonide korral dif
dgn: OP, eosinofiilne pneumonia, 
alveolaarne hemorraagia, vaskuliit

Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID ATÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL
• Soliidsed, segatüüpi või mattklaasjad noodulid 15-

50% patisentidest3,4

• Võivad olla spikuleeritud piirjoontega (tuumor?)
• Harva kaviteerunud (tuberkuloos?)

• Suuremad noodulid on fokaalsed granulatsioonkoe
kogumid bronhioolides

• Väiksemad noodulid võivad meenutada pungispuu-
tüüpi mustrit

Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID ATÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL2-5

• Atoll sign või reversed halo sign – ei ole 
patognoomiline aga highly suggestive! 
Nähtav vaid viiendikul OP patsientidest. 
Esineb ka vaskuliitide, atüüpilise mustriga
sarkoidoosi korral ja seeninfektsioonide
haigusseisundite korral
• Mattklaasjas tihenemine, mis on 

ümbritsetud ringjalt või sirpjalt
konsolidatsiooniala poolt

Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID ATÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL
• Perilobulaarne muster3,4

• Kaarjad parenhümaalsed konsolidatsioonid koos
interlobulaarseptide ebaühtlase, hajusapiirdelise
paksenemisega

• Õhkbronhogrammide olemasolu aitab diferentsida
atelektaasidest või fibrootilistest väätidest

Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID ATÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL

• Lineaarsed ja väätjad tihenemised3,4

• Paksud väätjad
õhkbronhogrammidga
tihenemised/konsolidatsioonid

• asetsevad pleura suhtes kaarjalt
või paralleelselt pleuraga

• Dif dgn: interstitsiaalne pais, 
lümfangiitiline kartsinomatoos, 
atelektaas, asbestoos

Tiralongo et al. 2020



HRCT LEID ATÜÜPILISE
MUSTRI KORRAL
• Fibrootiline muster3,4

• 15% juhtudest võimalik
subpleuraalsed basaalsed
retikulatsioonid ja kopsu arhitektuuri
muutused

• Retikulatsioonid esinevad koos
konsolidatsioonidega või ilmuvad
hiljem (halvem prognoos?)

• Dif dgn: UIP, NSIP.

Tiralongo et al. 2020



KOPSUVÄLISED LEIUD OP 
PUHUL

• Mediastinaalne lümfadenopaatia 20-30% 
patsientidest
• Rohkem alumisel paratrahheaalsel (4), 

subkarinaalsel (7) ja hilaarsel (10) 

• Väike bilateraalne pleuraefusioon 10-35% 
patsientidest



DIFERENTSIAALDIAGNOOS
Teised kroonilisi konsolidatsioone põhjustavad haigused:

Eosinofiilne pneumoonia5

• Krooniline mittespetsiifiline kliinik, ligi 50% juhtudest
on patisendil allasetsevalt astma

• Tavaliselt seotud mingi etioloogilise faktoriga, 
idiopaatiliselt on väljalülitamise diagnoos

• Histoloogiline ja HRCT leid väga sarnane OP-le, 
tõenäoliselt seotud patoloogiad, mis erinevad vaid
eosinofiilide hulga poolest

• Bilateraalsed subpleuraalsed ja perifeersed kui ka 
peribronhovaskulaarsed fokaalsed
konsolidatsioonialad, kuid rohkem kopsude ülaväljades

• Väga kiire vastus glükokortikoidravile

Lümfoom

Lepiidse kasvuga adenokartsinoom

Sarkoidoos

Lipoidne pnumoonia
Case courtesy of Henry Knipe, Radiopaedia.org, rID: 39331
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