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PULMONAALNE HÜPERTENSIOON 

 Keskmine pulmonaalne arteriaalne rõhk 25 

mmHg (rahuolekus) 

 

 Norm <20 mmHg rahuolekus,  

 21-24 mmHg patoloogiline tõus 

Pena et al. 

Plado et al. 



PULMONAALNE ARTERIAALNE 

HÜPERTENSIOON (PAH) 

 Rõhu tõusu põhjuseks on tõsunud prekapillaarne 
resistentsus koos normaalse venoosse pulmonaalse rõhuga 

 Kopsuarteri kinnikiilumisrõhk <15 mmHg 

 

 Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon diagnoositakse, 
kui saab välistada teised prekapillaarse pulmonaalse 
hüpertensiooni põhjused  

 kopsuhaigused (grupp 3),  

 krooniline trombembooliline pulmonaalne 
hüpertensioon (grupp 4),  

 multifaktoriaalne haigus (grupp 5) 

 

 Postkapillaarne pulmonaalne hüpertensioon, põhjuseks südame 
haigus (grupp 2) viitab tagurpidisele rõhu ülekandumisele, 
keskmine pulmonaalne arteriaalne rõhk >20 mmHg ja 
pulmonaalne kinnikiilumisrõhk >15 mmHg. 

 

Pena et al. 

Plado et al. 



DANA POINT KLASSIFIKATSIOON (2008) 
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Pena et al. 

Plado et al. 



PAHI PATOFÜSIOLOOGIA 

 Kopsu vaskulaarne ala – 
madalarõhuline, madala 
resistentsusega 

 Krooniline rõhu ja resistentsuse 
tõus -> parema vatsakese 
dilatatsioon ja hüpertroofia 

 

 Kopsuarterites: 

 1. muskulaarne hüpertroofia,  

 2. intima paksenemine,  

 3. adventiitsia paksenemine, 

 4. mitmesed kahjustuskolded: 
endoteelikanalite fokaalne 
proliferatsioon; viimaks kujuneb 
fibroos 

 

 Varasemad muutused toimuvad 
proksimaalsetes arterites 

 



PATSIENDI KÄSITLUS 

Pena et al. 



PATSIENDI KÄSITLUS 

Pena et al. 



RÖ-THORAX 
 Normileid 

 Alavälja veresooned 

laiemad kui ülemised 

 Arteri-veeni suhe 1:1 

 Kergelt looklevad arterid 

jälgitavad kuni 2 cm 

kaugusele perifeersele 

 Vähese lookleva kuluga  

veenid 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina. 



PULMONAALNE VENOOSNE 

HÜPERTENSIOON 

PCWP (mmHg) Rö-leid 

I astme PVH 

Redistributsioon 

13-18 Vaskulaarse joonise ümberjaotuvus, 
kradiomegaalia, laiemad vaskulaarsed varjud 

II astme PVH 

Interstitsiaalne turse 

18-25 Kerley jooned, peribronhiaalne interstitsiaalne 
tihenemine, veresoonte kontuuri 
hägustumine, interlobaarse fissuuri 
paksenemine 

III astme PVH 

Alveolaarne turse 

>25 Konsolidatsioon, õhk-bronhogrammid, 
puuvillasarnane muster, pleuraefusioon 

*PCWP-pulmonaalne kapillaarne kinnikiilumisrõhk 



I ASTE – PÖÖRDUNUD KOPSUJOONIS 

 Vaskulaarse joonise 
ümberjaotuvus 

 Ülaväljade veenid laienevad 
üha, jälgitavad 
kopsutippudeni 

 Tsentraalsed kopsuarterite 
harud rõhu tõusu tõttu 
laienevad 

 Vaskulaarse jalakese 
laienemine 

 

 NB! Ülesvõte sissehingamisel 
püstises asendis. 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina 

 http://xrayandradiologylecturenotes.blogspot.com/2012/12/imaging-of-heart-failure.html  



II ASTE – INTERSTITSIAALNE PAIS 

 Kerley B ja A jooned 

 Veresoonte kontuuri 
ebateravus 

 Peribronhiaalne 
looritatus 

 Kopsuväljade 
transparentsuse langus 

 Peluravedelik 
(interloobiumi 
paksenemine) 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina 

http://www.radiologyschools.com/radiology-courses/chest/edema2.htm 



KERLEY JOONED 

 Kerley A ja B jooned 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina 

http://www.wikiradiography.com/page/Interstitial+vs+Alveolar+Lung+Patterns 



III ASTE – ALVEOLAARNE PAIS 

 Avaldub enim kopsude 
kesk- ja allosas, 
patsiendi asendist 
asümmeetriline 

 Konsolidatsioon, ühtlane 

 Õhk-bronhogrammid 

 Pleuraefusioon 

 

 

 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina 

http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cxr/pathology2Bchest.html 



PULMONAALNE ARTERIAALNE 

HÜPERTENSIOON 

 Klassikalised leiud 
haiguse hilisfaasis – 
tsentraalse kopsuarteri 
laienemine,  

 Perfeersete arterite 
kitsenemine,  

 Parema interlobaarse 
arteri D laienenud (N 15 
mm, M 16 mm),  

 Vähenenud 
retrosternaalne õhuruum 
(parema vatsakese 
dilatatsioonist) 

 Arteri-veeni suhe 3:1. 

 

Milne, E. 

Radioloogia. Medicina 



RÖ-THORAX 

Kopsuarteri ja interlobaarse 
arteri laienemine 

Perifeersete arterite 
kitsenemine 

Parema vatsakese laienemine 

Pena et al. 



ARTERI JA BRONHI LÄBIMÕÕTUDE 

VAHELINE SUHE 

 Norm  

 ülasagaras 0,85 

 hiiluste tasemel 1:1 

 alasagarates 1,35 

 

 Redistributsiooni korral 

arteri ja bronhi 

läbimõõdu suhe muutub 

just üla- ja kesksagaras. 

 

http://radiologyassistant.nl/en/p4c132f36513d4/chest-x-ray-heart-failure.html 



KT – VASKULAARSED TUNNUSED 

 Kopsutüve laius >29 mm  

 (PPV 97%, SEN 87%, SPE 89%) 

 Hiljutised uuringud: 31,6 mm (ilma 
interstitsiaalse kopsuhaiguseta 
patisentidel, SPE 93%), 
interstitsiaalse kopsuhaiguse 
patsientide hulgas on kopsutüve 
laienemine vähese ennustusjõuga 
PH suhtes (SPE 40%) 

 Segmentaarsete arterite laius 
sarnane saatvate bronhidega; 
segmentaarne arteri-bronhi suhe 
1:1 kolmes või enamas sagaras 
(SPE 100% PH) 

 Peamise kopsuarteri diameeter 
laiem kui alaneval aordil ->PH (PPV 
96%, SPE 92%, eriti <50a) 

 

Pena et al. 



KT – VASKULAARSED TUNNUSED 

 Seinapidised lubjastused 

tsentraalsetes kopsuarterites (tihti 

Eisenmengeri pt-l) 

 

 

 

 

 Pulmonaalarteri venitatavus – 

läbilõikepindala muutus diastolis ja 

süstolis (max-min/max x 100) – 

täpne mitteinvasiivne marker PH 

(tugev korreltatsioon pulmonaalse 

arteriaalse rõhuga), cut-off 

venitatavus 16,5% 

 

Eisenmengeri sündroom: 

ateromatoossed lubjastused 

Pena et al. 



KT – VASKULAARSED TUNNUSED 

 Pleksogeenne 

arteropaatia – intima 

proliferatsioon, 

fokaalsed media ja 

lamina interna elastica 

katkemised 

 Kruvi-sarnaselt 

kulgevad perifeersed 

arterid 

 

Idiopaatiline pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon, 19 M. 

Grosse, C. et al.  



KT – KARDIAALSED TUNNUSED 

Vasaku vatsakese hüpertroofia 
– seina paksus > 4 mm. 

Vatsakestevahelise seina 
sirgestumine 

Parema vastsakese dilatatsioon 
(parema vatsakese ja vasaku 
vatsakese D suhe rohkem kui 1:1, 
aksiaalkihil keskventrikulaarsel 
kõrgusel) 

Laienenud alumine õõnesveen, 

kontrastaine refluks 

Pena et al. 

•Vähenenud parema vatsakese väljutusfraktsioon 

•Perikardiaalne efusioon 



KT – PARENHÜÜMI TUNNUSED 

 iseloomulikud tsentrilobulaarsed matt-klaasi 

tüüpi sõlmed/varjustused (eriti idiopaatilise PAH 

korral), kolesterooli granuloomid (korduvad 

kopsuhemorraagiad, erütrotsüüdid  

kopsumakrofaagides) 

 

 tsentrilobulaarsed matt-klaasi tüüpi sõlmed – 

pulmonaalne kapillaarne hemangiomatoos 

 

 neovaskulaarsus (tsentrilobulaarsed arterioolid, 

mis ei jälgi tavalist kopsu arteriaalset 

anatoomiat), raske PH korral 

Pena et al. 



GRUPP 1. VASAKULT PAREMALE ŠUNT 

 Vatsakeste ja 

kodadevahelisete seinte 

defektid,  

 Sinus venosuse defekt (VCS ja 

parema koja vahel),  

 Ductus arteriosus (aordikaare 

inferolateraalne osa),  

 Pulmonaalveenide anatoomia 

vasakusse kotta jõudmisel 

(anomaalne venoosne naas) 

Eisenmengeri sündroom: 

vatsakese seina defekt – šunt 

vasakult paremale 

Pena et al. 



GRUPP 1. VASAKULT PAREMALE ŠUNT 

44. a N 

Püsiv ductus arteriosus 

Grosse et al 



IDEOPAATILINE PULMONAALNE 

ARTERIAALNE HÜPERTENSIOON 

 fokaalsed perivaskulaarsed 

hüperdensiivsed alad perifeersel 

või perihilaarse jaotusega 

 

 

 

 väiksed piirdunud 

hüpodensiivsed alad, mis 

vastavad anatoomiliselt 

sekundaarsele loobulile, kõrval 

perivaskulaarsed alad tõusnud 

neeldumisega  

 

 

Grosse et al. 



GRUPP 1’. PULMONAALNE KAPILLAARNE 

HEMANGIOMATOOS JA VENO-OKLUSIIVNE 

HAIGUS 

 Pulmonaalne kapillaarne 
hemangiomatoos ja 
pulmonaalne veno-
oklusiivne haigus on harva 
PAH põhjuseks, 
patoloogiliselt 
postkapillaarsete veenide 
ummistus, lapsed ja 
noorukid, aeg-ajalt 
vereloome tüvirakke 
saavatel pt-del 

 KT-l-paksenenud 
interlobulaarsed septid, 
halvasti piirdunud 
tsentrilobulaarsed matt-
klaasi tüüpi sõlmed, 
pleuraefusioon, 
lümfadenopaatia 
 

 NB! Märgata neid 
tunnuseid, kui ravida 
vasodilatoorsete ravimitega 
-> fataalne kopsuödeem 

Pulmonaalne kapillaarne 

hemangiomatoos 
Pulmonaalne veno-oklusiivne 

haigus 

Difuussed tsentrilobulaarsed 

varjustused 

Matt-klaasi tüüpi varjustused, 

interlobulaarne septaalne 

paksenemine 

Pena et al. 



GRUPP 2. SÜDAME VASAKU POOLE 

PATOLOOGIAD 

 Tavaliseim PH põhjus, vasaku 

vatsakese tõusnud rõhk, mis 

kandub kopsuveenide ringesse 

 

 Vasaku vatsakese süstoolne ja 

diastoolne düsfunktsioon, 

klapihaigused, vasaku koja 

maliigsed protsessid 

 

 EhhoKG vasaku poole hindamiseks 

Pena et al. 



GRUPP 3. KOPSUHAIGUSED 

 PH restriktiivse ja obstruktiivse patoloogia 
korral (KOK, intertistiaalne patoloogia), 
sidekoe haigused, sarkoidoos, kopsu 
Langerhansi rakuline histiotsütoos. 

 

 50%  rasketest KOK haigetest kerge PH 

 

 Interstitsiaalsete kopsuhaiguste korral – enam 
PH idiopaatiline pulmonaalne fibroos; KT-l 
emfüseem ülasagaras koos fibroosiga 
alasagaras suurem sagedus PH-ks. 

 

 Kaugelearenenud kopsufibroosi korral ei 
korreleeru kopsuarteri läbimõõt PH 
raskusastmega, nendel haigetel on 
kindlamaks PH indikaatoriks kopsuarteri 
diameetri suhe alanevasse aorti 

Pena et al. 



GRUPP 4. KROONILINE 

TROMBEMBOOLILINE HAIGUS 

 Ägeda KATE korral 4% pt-dest tekib KTEPH, 
sümptomaatline, kui 60% kopsu arteriaalsest varustusalast 
on ummistunud 

 Kirurgiline ravi (kui tromb veel segmentaarsetes arterites) 
 Parenhüümi tunnused – varasemate kopsuinfarktide armid, 

perfusiooni mosaiiksus, silindriline bronhide dilatatsioon, 
perifeerse pulmonaalse arteriaalse varustusala süsteemne 
perfusioon 
 

 Vaskulaarsed tunnused – täielik obstruktsioon, okluseerunud 
veresoon, osalised täitedefektid, kollaterlaalne süsteemne 
varustatus. 
 

 cMRT funktsionaalne informatsioon, phase-kontrast kujutistel 
asümmeetriline verevool kopsudesse, iseloomulik leid 
asümmeetriline vaskulaarne haaratus; phase-kontrast 
kujutistel olulised erinevused süsteemse arteriaalse ja 
pulmonaalse verevoolu vahel (sekundaarne leid kopsude 
bronhiaalse süsteemse varustuse korral või kodadevahelise 
paremalt vasakule sundi korral, mis tuleneb foramen ovale 
venitusest) 

Pena et al. 



PULMONAALNE ARTERIAALNE HÜPERTENSIOON 

KROONILISE TROMBEMBOOLIA TÕTTU 

 Kopsuarteri süstoolne 

rõhk 80 mmHg. 

 

 Mosaiikne 

varjustusmuster, 

segmentaalsed ja 

subsegmentaalsed 

perfusioonidefektid 

 

Grosse et al 



CMRT 
 Vatsakese mahu, morfoloogia, massi, 

funktsiooni ja kopsumuutuste hindamine 

 

 Morfoloogia –  

 vatsakese dilatatsioon ja hüpertroofia,  

 parema vatsakese suurenemine,  

 interventrikulaarse vaheseina 

lamenemine, vasakpoolne 

kummumine, 

 trikuspidaalne regurgitatsioon,  

 parema vatsakese morfoloogilised 

muutused 

 

Pena et al. 



CINE IMAGING 
 Võimaldab hinnata täpselt 

müokardi ja vere kokkupuute 
pinda, parem ja vasaku vatsakese 
mahtu, massi ja funktsiooni 

 Vatsakeste massi indeks  - parema 
vatsakese mass/vasaku vatsakese 
mass, norm < 0,6 

 Cine-kujutised – iseloomulikud  
muutused parema vatsakese seina 
liikumises PH korral – süstoolsete 
rõhkude korral interventrikulaarne 
vahesein lameneb ja kummub 
vasakule varajases diastolis. 

 Lamenemine ja kummumine – 
kvantitatiivselt väljendatav 
kaarega (raadiuse ümberpööratult). 
Roeleveld’i grupp: süstoolne 
arteriaalne rõhk võrdeline 
septaalse kaarega (r=0,77) lõpp-süstol lõpp-diastol 

Pena et al. 



PHASE-CONTRAST KUJUTISED 

 Veresoontes vere kiiruse ja voolu mõõtmiseks 

 

 PH korral südame väljutusmahu ja parema vatsakese löögimahu 
mõõtmine, kardiaalsete šuntide hindamine 

 

 Parema vatsakese löögimahu hindamine volumeetriliselt (parema 
vatsakese lõpp-diastoolne maht – parema vatsakese lõpp-süstoolne 
maht) – või phase-contrast kujutisel mõõta voolu peamises 
kopsuarteris 

 Trikuspidaalse regurgitatsiooni korral – parema vatsaksese 
löögimaht on kindlam tunnus, kui mõõta parema vatsakese mahtu, 
sest see võib ülehinnata tõelist süstoolset mahtu 

 

 Saab hinnata peamise kopsuarteri keskmist voolukiirust, uuringus 
keskmine kiirus pulmonaalarteris oli >11,7 cm /sek PH korral. 

Pena et al. 



HILINE KONTRASTEERUMINE 

 Uuring 10-15 min peale i/v Gd 
manustamise – fibrootilise või 
põletikulise müokardi visualiseerumine 

 

 Kroonilise PH korral kirjeldatud parema 
vatsakese interventrikulaarse seinas, 
nähtav kontrasteerumine, 
promineeruvam südame basisel 

 

 Suurenenud mehaaniline trauma 
(kujuneb fibroos, müokardi 
ebakorrapärasus, põletik) 

Tüüpiline kontrasteerumismuster – 

vaheseina mehaaniline stresskoormus 

Pena et al. 



RAVIVASTUSE HINDAMINE 

 Phase-contrast kujutistel peamise kopsuarteri 

venitatavuse hindamine –pulmonaalarteri 

süstoolse ja diastoolse pindala suhe 

(süstoolne-diastoolne/süstoolne x 100),  

 

 Pindalade muutus vähemalt 10%  - siis vastab 

vasodilatoorsele ravile. 

Pena et al. 



KOKKUVÕTE 

 Pulmonaalse hüpertensiooni diagnoosimisel 
olulised rö-thorax ja südame parema poole 
kateteriseerimine. 

 

 KT ja MRT uuringud olulised patoloogia 
täpsustamisel, funktsionaalse reservi ja 
ravivastuse hindamisel. 

 

 Oluline ära tunda pulmonaalset hüpertensiooni 
põhjustavat haigust – eriti krooniline 
trombemboolia, erinevad šundid – mida saab 
ravida. 



 

Tänan kuulamast! 
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