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bioloogiline ravi
 Palavikud kuni 39, CRV kuni 184
 Agranulotsütoos – põletik?
 UH-s põrn 13 cm – lümfoprolif.haigus?
 Nahalööve

Haigusjuht









 Subpleuraalsed, interstitsiaalsed, tsentrilobulaarsed miliaarsed kopsukolded 
ehk ‘random’ kolded

 Suurenenud ls mediastiinumis
→maliigne protsess?
→sarkoidoos?
→tuberkuloos?

 Pehmekoeline hüpodensne mass paremas neerupealises
 Suurenenud ls kõhuõõnes

→ maliigne protsess?

 Paksenenud jämesoole sein
→maliigne protsess?

 UHs põrn 13 cm
→lümfoproliferatiivne haigus?

 Sapikivid

Radioloogilise leiu kokkuvõte



 Kopsu KT – maliigne protsess? miliaarne tbc protsess? 
sarkoidoos?

 Maksa biopsia →Nekrotiseeruv granulomatoosne põletik 
hiidrakkudega. Granuloomid tsentraalse nekroosiga. 
Morfoloogiline leid sobib eelkõige miliaarsele 
tuberkuloosile. Maliigsust ei tähelda.

 Parema kopsu kiilresektsioon, materjal ainult 
histoloogiasse, mikrobioloogilist analüüsi ei tellitud. 
→ Histoloogiliselt nekrotiseeruv granulomatoosne põletik 
– eelkõige iseloomulik tuberkuloosile

 Maliigsus välistatud: maksa ja kopsu biopsia
 Sarkoidoos välistatud: radioloogiline leid pigem mitte-

iseloomulik, kollete tsentraalne nekroos
 Quantiferoni kordustest osutus positiivseks

... Haigusjuht



Dif. diagnostilised variandid...



 KT:
◦ Interstiitsiumi kolded: perilümfaatiliselt, 

bronhovaskulaarsete kimpude ümber ja 
septaalselt
◦ Lümfadenopaatia, bilat. hilaarne/mediastinaalne
◦ Mikronoodulid (1-5 mm) 
◦ Kolded enam hiiluste ümbruses, lisandudes 

järjest rohkem perifeersemale
◦ Eelistatult ülemiste sagarate tagaosades ja 

alumiste sagarate ülaosades
◦ Kopsude tippe ja soppe säästvalt

 Kaebused: väsimus, palavik, öine higistamine, kuiv 
köha, isutus 

 Haigestumine 20-40 a, >65 a – väga harv

Sarkoidoosi KT leid



Esinemissagedus diagnoosi mise hetkel (%)
 I Mõlemapoolne kopsuvärati lümfisõlmede 

suurenemine (MLS) 50%
 II MLS + kopsuparenhüümi haaratus 25%
 III Kopsuparenhüümi haaratus 15%
 IV Kopsu fibroos 5–10%

Sarkoidoos, staadiumid



Computed Tomographic Scanning in Sarcoidosis: Characteristic CT Features. 
Medscape. 2003;24(4).



 Silikoos e kivitolmukops –kaevurid, metalli- ja 
keraamikatöötajad, vajalik 10-20 a kokkupuude 
ränitolmuga. 
Sarkoidoosiga sarnane leid – miliaarsed kolded, suurenenud 
lümfisõlmed.
Iseloomulik - esinevad perifeersed subpleuraalsed 
tihenemised!

 Berüllioos – elektroonika- ja lennukitööstuse töötajad, 
kokkupuude berülliumitolmuga. Sarkoidoosiga sarnane leid.

 Mõlemate puhul radioloogiline leid pigem väljendunud 
kopsude ülaosades

 Kolded võrreldes miliaarse tuberkuloosiga pigem suuremad

Pneumokonioosid



Figure 1b.  Simple silicosis in a 59-year-old man who worked in hard-rock mining for 10 
years.

Kim K et al. Radiographics 2001;21:1371-1391
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 Miliaarsed kopsu metastaasid:
◦ kilpnäärme vähk (papillaarne)
◦ melanoom 
◦ seminoom
◦ neerurakuline vähk

 ‘Random’ kolded
 Kolded erineva suurusega

- Antud pts puhul kilpnäärmes ja neerudes KT 
uuringul muutuseid ei olnud

Maliigsed miliaarsed kopsukolded



Papillaarse kilpnäärme vähi mts
Pulmonary metastases, F.Gaillard, Radiopaedia.com March 4, 2010.



 Difuussed 1-10 mm noodulid, 
tsentrilobulaarselt pigem, nii hästi- kui 
halvastipiirdunud, perinodulaarselt ground-
glass varjustus.

 90% on lümfoomi patsientidel või 
immuunsupresseeritutel. Ka rasedatel 
sagedasem. 

 Kopsukolded kaovad peale nahalööbe kadumist 
ja antiviraalse teraapia järgselt. Harvematel 
juhtudel kaltsifitseeruvad.

 Peaaegu kunagi pole mediastiinumi LS 
suurenemist ja tavaliselt pole ka koldeid 
interloobiumis

Varicella zoster pneumonia 





 Difuussed väiksed (3-4 mm) suhteliselt hästi 
piirdunud noodulid ilma adenopaatiata ja 
efusioonita

 Kõikides kopsu osades, multilobulaarne haaratus
 ‘Random’ kolded – tsentrilobulaarsed, septaalsed, 

subpleuraalsed 
 Pigem iseloomulik - noodulid paravaskulaarsed, 

septaalseid tihenemisi pole!
 Uniformsed
 Lokatsioon: difuusselt, kroonilise haiguse korral on 

noodulid tihtipeale ülemistes kopsuosades 
suuremad

Miliaarne kopsutuberkuloos



Figure 7.  Miliary tuberculosis.

Harisinghani M G et al. Radiographics 2000;20:449-470
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 Kordus Quantiferon test osutus positiivseks
 Kopsu histoloogiline leid sobib enim 

tuberkuloosile
 Maksa histoloogiline leid sobib tuberkuloosile
 10.november GeneXpert testis M.tuberculosis
 Patsiendil alustati tuberkuloosi ravi, mis on 

kliiniliselt olnud efektiivne

 Bioloogiline ravi monoklonaalsete antikehadega 
võib põhjustada vanade infektsioonide 
reaktivatsiooni, nagu nt tuberkuloos.

Miliary tuberculosis following infliximab therapy for Crohn disease: A case report and 
review of the literature. Stas P, et al. Acta Gastroenterology 2006 Apr-Jun;69

...Haigusjuht



Tuberkuloosi haigestumus Eestis



 M 47
 1 a tagasi C-hepatiit, saanud Interferooni ja Ribaviriini
 C hep ravi ajal kaalu langus 13 kg + 8 kg ja kuiv köha
 Igemete haavandid, silmade punetus
 Kusihappe tõus, podagra
 Jalgades paresteesiad, mis nüüdseks möödunud
 Neeru funktsiooni langus, GF 43 (üle 90)
 Hüperkaltseemia
 Pt palavikuvaba

 UH s maks, põrn, paraaortaalsed ls suurenenud, maos toidu 
refluks

 Kopsudes miliaarsed kolded, üksikud ümarad hästipiirdunud 
kolded

Haigusjuht 2



 KT uuring:
◦ Mediastiinumis suurenenud lümfisõlmed
◦ Üksikud hästipiirdunud ümarad kopsukolded
◦ Peenekoldeline disemineerunud protsess – kolded 

parabronhiaalsel ning piki bronhovaskulaarseid kimpe, enam 
kopsude kesk- ja ülaosades, selget septaalset haaratust ei ole 
(mal.lümfangiit seega välistatud)
◦ Maksa ja põrna infiltratsioon, suurenemine
◦ Paraaortaalsel suurenud ls ja laatunud ls paketid
◦ Kubeme piirkonnas ja ingvinaalsel suurenenud ls

 Mycobacterium avium intratsellulaarne vorm?
 Sarkoidoos?
 Maliigne protsess?

Haigusjuht 2









 KT alusel pigem lümfoomile viitav protsess
 Ensdoskoopiline kopsubiopsia – 

mittenekrotiseeruv granulomatoosse 
põletikuga leid, mis sobib eeskätt 
sarkoidoosile

 Neeru biopsia – interstitsiaalne nefriit
 Hematoloogide ja onkoloogide poolt 

lümfoproliferatiivsed haigused välistatud

 Diagnoosiks sarkoidoos

Haigusjuht 2



 Interferoonravi võib põhjustada:
◦ Retinopaatia
◦ Hüpo- või hüpertüreoosi
◦ SLE
◦ Äge või kr. neerupuudulikkuse
◦ Sarkoidoos, hepatiit – üksikud juhud
Acta Hematologica, 2010. 

 Interferoonravi indutseeritud sarkoidoosi on enam kirjeldatud just 
kroonilise c-hepatiidi patsientidel. Interferoon – alfa tekitab nii 
uusi autoimmuun-vahendatud häireid kui ka aktiveerib 
olemasolevaid

 Arvatakse, et ka HCV võib ka ise põhjustada sarkoidoosi tekke
Interferon-Induced Sarcoidosis: IFN-Induced Sarcoidosis (IIS), S. Alazemi,1 M. A. Campos , Int J Clin 
Pract. 2006;60(2):201-211. 2006 .

...haigusjuht 2



 Sarkoidoos võib põhjustada:
◦ Pikaajaline köha jm. kopsu smpt.– 90%
◦ Nodoosne erüteem – 25%
◦ Silmamuutused – 25% (kr. põletik, glaukoom)
◦ Artriit
◦ Neerupuudulikkus
◦ NS kahjustus, pareesid
◦ Hüperkaltseemia
◦ Üldsümptomid

 Skandinaaviamaades haigestumus 50/100000
                                                              www.pulmonologychannel.net/sarcoidosis

... Haigusjuht 2



Figure 15b.  Sarcoidosis induced by interferon therapy in a 47-year-old man with chronic 
hepatitis C virus infection.

Kim Y K et al. Radiographics 2009;29:825-837
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 Miliaarsed kopsukolded + palavik
Nr 1 → TUBERKULOOS

 Miliaarsed kopsukolded + palavikuvaba pt
Nr 1 → SARKOIDOOS

 Dif. diagnostiliselt tuleb kõne alla vähemalt 
20 diagnoosi

Radiology Review Manual, Fourth Edition. W. Dähnert, 1996

Lihtne ja lühike haigusjuhtude 
kokkuvõte



Diagnostic Imaging. Chest. I. Gurney et al. – 1st ed. 2006
Radiology Review Manual, Fourth Edition. W. Dähnert, 1996 
October 2002 RadioGraphics, 22, S137-S149
Kim K et al. Radiographics 2001;21:1371-1391
Harisinghani M G et al. Radiographics 2000;20:449-470
Retinal complications during interferon therapy for chronic hepatitis C. 
Am J Gastroenterol. 1996 Feb;91(2):309-13.

Immune-Mediated Complications during Interferon Therapy in 
Hematological Patients
Pia Raanani, Isaac Ben-Bassat. Tel Aviv University, Israel. Acta 
Hematologica, 2010.

Interferon-Induced Sarcoidosis: IFN-Induced Sarcoidosis (IIS), S. 
Alazemi,1 M. A. Campos , Int J Clin Pract. 2006;60(2):201-211.

Sarkoidoos, olemus, diagnostika ja ravi. A. Altraja jt. Eesti Arst 2006;7
Tuberkuloosi haigestumus Eestis. K.Kliimann, P.Viiklepp, jt. Eesti Arst 
2010;9

Kasutatud kirjandus



Tänan tähelepanu eest!
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