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Post-COVID-19 seisundid

• „Long COVID“, “long-haul COVID”, “post-acute sequelae of COVID-19
(PASC)”, „Post-COVID syndrome“ jne. 

• The British Medical Journal juhendite järgi
• „Long COVID“ – sümptomid püsivad üle 4 nädalat 
• „Post-COVID syndrome“ – üle 12 nädalat 

• Eelkõige respiratoorse süsteemi poolsed sümptomid 
• Köha, õhupuudus, koormustaluvuse langus
• Lisaks trombemboolilised, kardiovaskulaarsed, neuropsühhiaatrilised, renaalsed, 

gastrointestinaalsed, dermatoloogilised

• Keskmiselt esinevad eeldatavasti umbes 10%-l COVID-19 läbi põdenud 
populatsioonist
• Hospitaliseeritud haigete hulgas oluliselt rohkem 



Riskifaktorid persisteeruvate kopsumuutuste 
tekeks  
• Peamine tegur – infektsiooni raskus ja kliiniline kulg 

• CT severity score, hospitalisatsioon IRO-sse, kunstlik ventilatsioon
(barotrauma? VAP?)

*Ventilaatorpneumoonia (VAP) esinemissagedus COVID-19 haigetel kõrgem kui mitte-
COVID-19 haigetel

• Vanus, sugu, KMI, kaasuvad haigused, suitsetamine jne. 

• Viiruse tüvi (Delta vs Omicron variandid) 

• ARDS (äge respiratoose distressi sündroom) – kõige sagedasem raske 
infektsiooni tüsistus ning peamine riskifaktor fibrootiliste muutuste 
tekeks
• Areneb kuni 40%-l hospitalisatsiooni vajavatest haigetest 



ARDS ja kopsufibroos

• ARDS (äge respiratoose distressi sündroom) –
ägedalt kujunev mittekardiogeenne 
hingamispuudulikkus raskekujulise hüpokseemia
ning bilateraalsete kopsuinfiltraatide tekega. 
Histopatoloogiliselt difuusne alveolaarne 
kahjustus.
• Eksudatiivne, proliferatiivne faas 
• Fibrootiline faas prologeeritud haiguse puhul 

• Fibrootiliste muutuste teke sagedus sarnane 
varasematele analoogsetele viirusinfektsioonidele
• COVID-19: kuni 35-45% 
• 2003 SARS-CoV-1: 15-60%
• 2009 Influenza A H1N1: ca 25% 
• 2012 MERS-CoV: ca 30%



„Kopsufibroos“ 

• Problemaatiline mõiste 
• Kasutatakse eelkõige taaspöördumatu/progresseruva fibroosi korral, nt. IPF
• COVID-järgsed muutused on valdavalt taaspöörduvad

• Pöördumatud muutused eeldatavasti <20%-l ARDS-i läbipõdenud haigetel
• Progresseruv fibroos veel harvemini

• Taustal võimalik olemasolev fibroosiga kulgev ILD

• Kohasem sõnastus „fibrootilised / fibroosilaadsed muutused“?

• „Traktsioonibronhiektaasid“ – viitab taaspöördumatu fibroosile? 



Mattklaasjad tihenemised

• Haiglast väljakirjutamise ajal 
esinevad kuni 95%-l HRCT-del. 
• Jäävad peamiseks jääkleiuks ka 3 

kuu pärast, võivad püsida ka >6 
kuud

• Dünaamikas muutuvad 
hõredamaks 

• „Tinted sign“ – GGO-de ulatuse 
suurenemine samaaegse 
hõrenemisega 
• Soodsa dünaamika tunnus, tingitud 

alveoolide reekspansioonist 

52 a. M. Raske kuluga COVID-19 pneumoonia (intubatsioon,
ECMO, 45 päeva IRO-s). 
a. Esialgne KT
b. KT 2 kuu pärast: konsolidatsioonid kadunud, GGO-d 

ulatuslikumad ning madalama tihedusega – tinted sign 



Mattklaasjad tihenemised

A. Esialgne KT
B. KT 7 päeva pärast

A-B. Esialgne KT
C-D. 47. päeval 
E-F. 159. päeval 



Organiseeruva pneumoonia hilisfaas ja selle 
jääknähud 
• Enam nähtavad kuni 6 kuu uuringutel, reeglina 

kaovad 9 kuu möödudes, võivad püsida ka kauem 

• Lineaarsed konsolidatsioonid
• Õhukesed konsolidatsioonid paralleelsed pleuraga

• Parenhümaalsed väädid 
• Pleurani ulatuvad väätjad perpendikulaarsed tihenemised

• Perilobulaarsed tihenemised 
• Kaarjad „arcade-like“ tihenemised

• Bronhide seinte paksenemine ja mõningane 
dilatatsioon

• Fibroproliferatiivne protsess, aga mitte 
„kopsufibroos“! 

Perilobulaarsed kaarjad 
tihenemised

Parenhümaalsed väädid



60 a. M. Keskmise raskusega COVID-19 
pneumoonia.
a. Esialgne KT
b. KT 3 kuu pärast: püsivad lineaarsed 
konsolidatsioonid ja väätjad tihenemised 

63 a. M. Keskmise raskusega COVID-19 
pneumoonia.
A. Esialgne KT
b. KT 12 kuu pärast: püsivad õrnad 
matt-klaasjad tihenemised, lineaarsed
konsolidatsioonid ja väätjad
tihenemised, lisaks ka vähesed 
bronhiektaasid



Fibrootilised muutused 

• Eelkõige ARDS-iga kulgenud pneumoonia 
tulemusena 

• Kõige kauemini püsivad muutused 
• Suuremas osas vähemalt osaliselt taaspöörduvad, 

võivad olla ka persisteeruvad (>2 aastat, pikemad
vaatlusuuringud puuduvad)

• Retikulatsioonid 

• Traktsioonbronhiektaasid (õhuteede distorsioon)

• Pleuraalsed paksendid ja traktsioonid

• Kopsuarhitektoonika distorsioon

• Meekärg-tüüpi deformatsioon – haruldane nö. 
„end-stage“ nähtus, viitab taaspöördumatule 
fibroosile

Retikulatsioon

Traktsioonbronhiektaasid

Meekärjejoonis



57 a. M. Keskmise raskusega COVID-19 
pneumoonia.
A. Esialgne KT
B. KT 3 kuu pärast: tekkinud retikulatsioonid 
ja bronhiektaasid 
C. KT 12 kuu pärast: Retikulatsioonid osaliselt 
taandunud, bronhiektaasid püsivad 

57 a. M. ARDS-iga COVID-19 pneumoonia.
A. Esialgne KT
B. KT 10 kuu pärast: Püsivad mattklaasjad 
tihenemised, traktsioonbronhiektaasid 
laiemad, ulatuslikud retikulatsioonialad, 
arhitektoonika distorsioon kopsumahu 
vähenemisega 

63 a. M. ARDS-iga COVID-19 pneumoonia.
b-c. KT 19. päeval 
h-i. KT 133. päeval: bronhiektaasid 
taandunud



Mosaiikne kopsuõhustatus 

• Ägedas/alaägedas infektsiooni faasis 
väga sage nähtus: mattklaasjad 
tihenemised + hüpodensiivsed 
õhulõksustamise (air trapping) alad

• Osadel jääb püsima pikalt/süveneb 
• Väikeste õhuteede haigus. Bronchiolitis 

obliterans
• Mikrovaskulaarne haigus (tromboos, 

endoteliit)  

• Võib olla väga tagasihoidlik, kergemini 
eristatav minIP kujutistel 

• Täpsustamiseks vajadusel ekspiratoorne 
KT, dual-energy KT perfusiooni 
hindamiseks

30 a. N. Raske kuluga (intubeeritud, 40 
päeva IRO-s) COVID-19 pneumoonia.
a-b. Esialgne KT
c-g. KT 12 kuu pärast: organiseeruva 
pneumoonia jääknänud, mosaiikne 
õhustatus, minIP kujutistel langenud 
tihedusega alad 



Jälgimine dünaamikas 

• Puuduvad spetsiifilised tunnustatud juhendid follow-up 
piltdiagnostikaks 
• Raske kuluga haigus/ARDS – kontroll 3k pärast haiglast väljakirjutamist? 

• Edasi iga 3 kuu tagant? 6 kuu tagant? 

• Vastavalt kliinilisele sümptomaatikale ja kopsu funktsiooni testidele 
• Pildilise ja kliilise leiu korrelatsioon ei ole kõrge 

• Üldiselt piisab low-dose natiivKT-uuringust 
• Vajadusel kõhuli 

• Ekspiratoorne KT väikeste õhuteede haiguse kahtlusel 

• DECT mikrovaskulaarse tromboosi kahtlusel 



Kokkuvõte 

• Enamusel hospitaliseeritud COVID-pneumoonia haigetel HRCT-l jälgitavad 
persisteeruvad kopsumuutused 
• Valdavalt taanduvad 12 kuu jooksul, võivad püsida ka kauem 

• Mattklaasi ulatuse suurenemine samaaaegse tiheduse langusega – „tinted sign“ –
paranemise tunnus, seotud alveoolide reekspansiooniga 

• Alaägedas ja kroonilises faasis leid sageli seotud organiseeruva pneumoonia ja 
selle jääknähtudega – ei ole fibroos

• Ka „fibroos“ (retikulatsioon, traktsioonbronhiektaasid) on suuremas osas 
vähemalt osaliselt tagasipöörduv – võiks eelistada väljendit „fibroosilaadsed 
muutused“ 

• Õhustatuse mosaiiksus võib olla seotud nii väikeste õhuteede haiguse kui ka 
mikrovaskulaarse tromboosiga
• minIP rekonstruktsioonid aitavad eristada õrnemaid muutusi
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