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Kuvausprotokollat

• 1/10 HRTT
– ”perinteinen” harvoin leikkein kuvattava HRTT
– noin 1 mm paksuiset leikkeet 10 mm välein
– suurin osa keuhkoa jää leikkeiden väliin
– matala sädeannos
– ei mahdollisuutta eri suuntien reformaatteihin,

vain aksiaalisuunnan leikkeet



Kuvausprotokollat

• Volyymi-HRTT
– noin 1 mm paksuiset leikkeet koko keuhkojen

alueelta, mitään ei jää leikkeiden väliin
– suurempi sädeannos (noin 4-5-kertainen)
– eri suuntien reformaattileikkeet vapaasti

rakennettavissa



Kuvausprotokollat

• Myös HRTT-rekonstruktiot muusta thoraxin tai
vartalon alueen TT-kuvauksesta usein riittävät
– sädeannos muodostuu vain alkuperäisestä

kuvauksesta, jälkirekonstruktioita voi rakentaa
vapaasti

– mikäli alkuperäinen kuvadata vielä käytettävissä
• Erityisesti silloin jos lähetteen

kysymyksenasettelu edellyttää myös varjoaineen
käyttöä
– pelkässä HRTT:ssä ei varjoainetta tarvita



Keuhkojen anatomiaa

• Interstitium
• Sekundäärinen keuhkolobulus
• Bronkukset



Interstitium

• Keuhkoa tukeva sidekudosverkosto
• Normaalisti ei juurikaan erotu HRTT:ssä
• Patologiset prosessit aiheuttavat

paksuuntumista



Interstitium

• Peribronkovaskulaarinen
• Sentrilobulaarinen
• Interlobulaarinen
• Subpleuraalinen
• Intralobulaarinen



Sekundäärinen keuhkolobulus

• Interlobulaariseptojen reunustama
yksikkö, jonka keskellä kulkevat
bronkioli ja valtimo, reunoilla
laskimot

• Muoto, koko ja seinämäpaksuus
erilainen sentraalisessa ja
perifeerisessä keuhkossa

• Läpimitaltaan 1-2,5 cm
• Sisältää useita asinuksia



Bronkusten anatomiaa

• Normaalisti kapenevat periferiaan mentäessä
• Bronkus-valtimosuhde normaalisti <1

(bronkuksen sisämitta, valtimon ulkomitta)
– Bronkus-valtimosuhde kuitenkin kasvaa iän myötä



HRTT-sanastoa

• Juosteiset ja verkkomaiset (=retikulaariset)
muutokset

• Nodulaariset tiivistymät
• Parenkymaaliset tiivistymät ja

mosaiikkikuvioitus
• Kystiset muutokset ja emfyseema
• Bronkiektasiat



Juosteiset ja verkkomaiset muutokset

• peribronkovaskulaarinen
• interlobulaarinen ja

subpleuraalinen
• intralobulaarinen

• parenkyymijuosteet
• kaarijuosteet

interstitium



Interlobulaarisen interstitiumin
paksuuntuminen

• Normaalipaksuiset interlobulaariseptat eivät erotu
HRTT:ssä
– korkeintaan muutama yksittäinen septa saa

erottua
• Paksuuntuessa HRTT:ssä 1-2 cm pituisten juosteiden

muodostama ”verkko”
• Voi olla sileää, epäsäännöllistä tai nodulaista
• Etiologiana voi olla mm. ödeema, lymfangiitti,

pneumonia, fibroosi tai hemorragia





Intralobulaarisen interstitiumin
paksuuntuminen

• Intralobulaarisen interstitiumin paksuuntuminen
aiheuttaa hienojakoisemman verkkomaisen
kuvioituksen kuin interlobulaarinen
– verkkomaiset juosteet alle 1 cm välein

• Voi olla isoloitu löydös tai liittyä esim.
interlobulaariseptojen paksuuntumiseen ja/tai
mattalasitiiviyteen

• Etiologiana voi olla mm. fibroosi, ödeema,
hemorragia, pneumonia tai alveolaarinen proteinoosi





Peribronkovaskulaarisen
interstitiumin paksuuntuminen

• Peribronkovaskulaarisen interstitiumin
paksuuntuminen tekee vaikutelman
keuhkovaltimoiden ja bronkusten seinämien
paksuuntumisesta (”cuffing”)

• Voi liittyä mm. ödeemaan, fibroosiin,
sarkoidoosiin tai lymfangiittiin





Nodulaariset tiivistymät

• Nodulus: pyöreä(hkö), hyvin tai huonosti
rajautuva, korkeintaan 3 cm läpimittainen
tiivistymä

• Perilymfaattiset
• Sentrilobulaariset
• Satunnaisesti jakautuvat



Perilymfaattiset nodulukset

• Nodulukset jotka painottuvat
peribronkovaskulaariseen, interlobulaariseen,
subpleuraaliseen tai sentrilobulaariseen
interstitiumiin, jossa imutiet sijaitsevat

• Subpleuraalinen sijainti esim. lohkorajoissa
tyypillistä ja auttaa erotusdiagnostiikassa

• Usein tarkemmin rajautuvia kuin
sentrilobulaariset nodulukset





Perilymfaattiset nodulukset

• Erityisen tyypillisiä sarkoidoosissa
– valtaosa diffuuseista perilymfaattisista

noduluksista edustaa sarkoidoosia
• Esiintyy myös mm. lymfangiitissa, silikoosissa

ja amyloidoosissa
• Intraparenkymaaliset imusolmukkeet

– yleensä subpleuraaliseen tai interlobulaariseen
interstitiumiin liittyviä

– tyypillisesti basaalisia



Sentrilobulaariset nodulukset

• Sentrilobulaariset nodulukset voivat olla
interstitiumiin, alveolitilaan tai perifeeriseen
ilmatiehyeeseen liittyviä

• Usein epätarkkarajaisia
• Tasaisin välimatkoin jakautuvia anatomisista

rakenteista johtuen
• Erillään pleurasta ja interlobulaariseptoista

ainakin muutamien millimetrien verran
– erotusdiagnostiikassa



Sentrilobulaariset nodulukset

• Erostusdiagnostisia vaihtoehtoja
enemmän kuin perilymfaattisissa
noduluksissa

• Esiintyy mm. infektioissa, allergisessa
alveoliitissa, respiratorisessa ja
follikulaarisessa bronkioliitissa ja
hemorragiassa

• Silmukuvioitus (”tree-in-bud”) edustaa
sentrilobulaarisen bronkiolin lima- tai
märkätäyttöä ja/tai
seinämäpaksuuntumaa ja viittaa yleensä
infektioon





Satunnaisesti jakautuvat nodulukset

• Yleensä diffuusisti, symmetrisesti ja
bilateraalisesti jakautuvia noduluksia jotka
eivät painotu minkään anatomisen rakenteen
mukaisesti

• Yleisimmin edustavat hematogeenisiä
metastaaseja tai miliaarista tuberkuloosia

• Voi esiintyä myös sieni- tai virusinfektioissa





Parenkymaalinen tiiviys

- Mattalasitiiviys
- Crazy paving
- Konsolidaatio
- Mosaiikkikuvioitus/ mosaiikkiperfuusio



Mattalasitiiviys

• Määritelmä: keuhkoparenkyymin tiiviys jonka läpi
verisuonirakenteet ja bronkusten seinämät vielä
erottuvat (ilmapitoisuutta jäljellä)

• Voi liittyä
– alveolitilan osittaiseen täyttöön esim. nesteellä
– intralobulaarisen interstitiumin paksuuntumiseen
– osittaiseen alveolien kasaanpainumiseen (atelektaasiin)

• Edustaa usein aktiivista tautiprosessia
• Yleistä normaalina löydöksenä johtuen painovoiman tai

vajaan sisäänhengityksen aiheuttamasta atelektaasista





Crazy paving

• Mattalasitiiviyttä ja verkkomaista kuvioitusta
päällekkäin





Konsolidaatio

• Keuhkoparenkyymin tiiviys jonka läpi verisuonet eivät
erotu (ilman varjoainetta)

• Ilmabronkogrammeja voi olla jos bronkukset säilyvät
avoimina

• Aiheutuu yleensä alveolaarisen ilman
korvautumisesta kokonaan nesteellä, kudoksella tai
muulla materiaalilla

• Erotusdiagnostiikassa atelektaasi
– pienentää keuhkon tilavuutta





Mosaiikkikuvioitus

• Mosaiikkikuvioitus on epäspesifi termi keuhkojen
epätasaiselle tiiviydelle

• Mosaiikkiperfuusio on tarkempi termi, ja viittaa
epätasaiseen verekkyyteen

• Tiiviimmät alueet edustavat normaalia keuhkoa
• Taustalla joko verenkierron tai ilmateiden häiriö

• esim. krooninen keuhkoembolisaatio tai obliteroiva
bronkioliitti

• Huonommin perfusoituneilla alueilla on kapeammat
verisuonet







Kystiset muutokset ja emfyseema

• Kystat
• Hunajakennokystat
• Emfyseema
• Bullat



Keuhkokystat

• Varsinaisissa kystissä on yleensä epiteliaalinen
tai fibroottinen seinämä

• Yleensä sisältävät ilmaa
• Seinämän paksuus ja säännöllisyys vaihtelee

etiologiasta riippuen





Hunajakennokystat

• Edustavat pitkälle edennyttä fibroosia
• Seinämä on fibroottinen ja sisältää bronkiolaarista

epiteeliä
• Painottuvat subpleuraalisesti, voivat olla useassa

kerroksessa
• Voi olla vaikea erottaa paraseptaalisesta

emfyseemasta tai traktionbronkiektasioista
• Useimmiten UIP:ssa, mutta myös esim. kroonisessa

allergisessa alveoliitissa, asbestoosissa ja lievänä
NSIP:ssä





Emfyseema

• Terminaalisen bronkiolin distaalipuolella olevien
rakenteiden dilatoituminen ja seinämien
tuhoutuminen pysyvästi

• Sentrilobulaarinen emfyseema painottuu yläkenttiin
ja sentrilobulaarisesti

• Sentrilobulaarinen emfyseema voi edetä
konfluentiksi emfyseemaksi

• Paraseptaalisessa emfyseemassa ohutseinämäisiä
rakkuloita subpleuraalisesti painottuen





Bulla

• Yli 1 cm läpimittainen emfysemaattinen muutos, jolla
on epiteliaalinen ohut seinämä

• Yleisimmin subpleuraalisesti ja muiden
emfyseemamuutosten yhteydessä





Bronkiektasiat

• Bronkus-keuhkovaltimosuhde >1
• Sylinterimäiset bronkiektasiat lievästi

dilatoituneita bronkuksia
• Varikoottisissa bronkiektasioissa luumenin

leveys vaihtelee helminauhamaisesti
• Kystiset bronkiektasiat rykelmä kystamaisia

rakenteita joissa voi olla nestevaakapinta
• Traktionbronkiektasiat aiheutuvat fibroosin

bronkuksia kurovasta vaikutuksesta





Lopuksi

• Muitakin vaihtoehtoja kuin perinteinen HRTT
• Kuvantamislöydökset ilman anamneesia usein

epäspesifisiä
– lähetteen tärkeys!


