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Harvinaiset IIP:t
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Luokittelemattomat IIP:t



Diffuusien keuhkosairauksien radiologisia löydöksiä 

TT:ssa
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Kuvaustekniikasta

 Natiivithorax

 Perustutkimus

 Antaa viitteitä parenkyymisairauden olemassaolosta

 Harvoin riittävä sairauden karakterisointiin

 Voidaan jossain määrin käyttää seurannassa

 Thoraxin tietokonetomografia (TT)

 Nykyaikaisilla MDCT-laitteilla yhtenäinen spiraalikuvaus maksimaalisessa inspiriumissa

suositeltava

 Perinteistä aksiaaliHRTT:tä ei enää suositella 

 Vatsallaan otetut leikkeet joskus hyödylllisiä painovoima-atelektaasin

poissulkemisessa

 Primaaritutkimuksessa on yleensä suositeltavaa käyttää iv-varjoainetehostusta

 Seurannassa ilman varjoainetta tehty tutkimus usein riittävä



UIP ja IPF

 Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on tavallisin itsesyntyisistä 
interstitiaalikeuhkokuumeista

 Arvioitu kansainv. insidenssi 7-16/ 100 000

 Suomen rekisteritietojen mukaan arvioitu prevalenssi 8.6 /100 000

 Krooninen, progressiivinen, huonoennusteinen keuhkosairaus

 usein liittyy menehtyminen hengitysvajaukseen 2-5 vuoden 
kuluttua taudin toteamisesta

 Taudinkulussa kuitenkin vaihtelua

 Etiologia ei ole tiedossa

 Vastaava histopatologinen termi on tavallinen 
interstitiaalipneumonia = usual interstitial pneumonia= UIP



UIP:n radiologisia löydöksiä

Alkuvaiheessa thoraxkuva on normaali, TT:ssä 
niukkoja muutoksia

Oireisilla potilailla lähes aina myös thoraxkuvassa 
näkyviä muutoksia:
Retikulaarisia juosteita, painotus periferiassa ja basaalisesti

Etiologiasta riippuen muutokset progredioivat 
hitaammin tai nopeammin
Retikulaariset muutokset paksunevat, muuttuvat 

karkeammiksi

Hunajakennoa alkaa ilmaantua

Keuhkojen volyymi pienenee ja arkkitehtuuri vääristyy



Thoraxkuvalöydökset UIP/ IPF

Tulovaihe Kontrolli 4 v kuluttua

Iäkäs mies, IPF. Ei tupakoi, ei asbesti-
anamneesia



Tyypillinen UIP TT:ssa

 Retikulaarinen kuviolisä

 Keuhkojen perifeeriset alueet, basaalinen
painotus

 Traktionbronkiektasiat

 Hunajakennomuutokset

 3-10 mm läpimittaiset kerroksittain esiintyvät 
kystiset, paksuhkoseinäiset muutokset 
subpleuraalisesti

 Fibroottisten alveolien kollapsi  
alveolaarisen ductuksen ja luumenin 
dilataatio

 Huonompiennusteisen ja pidemmälle 
edenneen taudin merkki

 Lievä mediastinaalinen adenopatia

Strollo DC et al. Semin Roentgenol 2015



UIP:n aiheuttajat

 Idiopaattinen pulmonaalinen fibroosi= IPF

 yleisin

 Sidekudossairaudet

 Krooninen hypersensitiviteetti pneumoniitti

 Asbestoosi

 Familiaalinen

 Lääkeainereaktio (harvinainen)

 Epäile muuta kuin IPF-etiologiaa, jos näet lisäksi:

 Mikronoduleja

 Laaja-alaista mattalasivarjostusta tai konsolidaatteja

 Peribronkovaskulaarista tai ylälohkopainotteista distribuutiota

 Pleuraplakkeja, runsasta pleuranesteilyä

 Ilmansalpausta

 Muita kystia kuin hunajakennokystia



IPF.n käyttäytyminen ja ennuste



Nopeasti 

progredioiva 

IPF

Tulovaihe

Kontrolli 3 v

Kontrolli 5 v

Ikääntynyt IPF:a sairastava mies, 

Exitus 5 v sairastumisesta



UIP UIP Possible UIP



V.2011 luokituksen ongelmia ja 

päivitystarve

 Useissa tutkimuksissa suurin osa potilaista ryhmässä ”possible UIP” oli PAD:ssa
UIP

 Iso osa myös ”inconsistent with” –ryhmästä on PAD:ssa osoittautunut UIP:ksi

 Hunajakennomuutos edustaa loppuvaiheen fibroosia

 Tutkimusten mukaan ennuste on huonompi potilailla joilla on hunajakennoa

 Hoitotulokset ovat parempia, jos hoidetaan alkuvaiheen fibroosia

 Hunajakennomuutosten erottaminen ei ole aina helppoa radiolgille

 Erotusdiagnostisia ongelmia traktionbronkiolektasioiden ja paraseptaalisen
emfyseeman suhteen

 Kappa-arvot korkeintaan kohtalaisia (κ 0.45-0.67)

 Päivitystarve nykyluokituksen suhteen on ilmeinen





Akuutti pahenemisvaihe

Voi liittyä mihin tahansa fibrotisoivaan 
keuhkosairauteen, mutta on yleisin UIP/IPF:ssa

Yleisin IPF-potilaan kuolinsyy

 IPF:ssä kolmen vuoden insidenssi n. 21%

 Laaja-alainen bilateraalinen mattalasivarjostus ja 
konsolidaatiot potilaalla, jolla taustalla 
keuhkofibroosi

Poissuljetaan keuhkoembolia, dekompensaatio, 
infektiot (tosin infektio usein laukaiseva tekijä)

Histologisesti DAD



Akuutti pahenemisvaihe

4 v sairastumisesta

 Iäkäs nainen, jolla todettu 

keuhkofibroosi 8 vuotta 

sitten

 Sairaalaan vaikeutuneen 

hengenahdistuksen vuoksi, 

kuumeilee, CRP 76 → 

akuutti pahenemisvaihe
 Steroidihoidolla ja 

antibiootilla tilanne 

kuitenkin rauhoittuu ja 

potilas siirretään 

jatkohoitoon

8 v sairastumisesta



IPF:n erotusdiagnostiikka

 NSIP

 Krooninen hypersensitiviteetti pneumoniitti

 Sentrilobulaarinen mattalasi, ilmansalpaus

 Fibroosimuutokset saattavat säästää subpleuraalialuetta

 ylälohkopainotteisempi

 Asbestoosi

 Työhistoria

 Pleuraplakit (n. 80%:lla asbestoosissa vs. 2%:lla IPF:ssä)

 Vähemmän extensiivinen fibroosi

 Tupakoitsijan keuhkofibroosi (CPFE= Combined Pulmonary Fibrosis and 
Emphysema)

 Konsensus määritelmästä vielä puuttuu

 Erillinen IPF:n fenotyyppi?



NSIP (Nonspesifc interstitial

pneumonia

 Voi olla idiopaattinen

 Liittyy usein seuraaviin etiologioihin:

 Sidekudossairaudet

 Lääkeainereaktiot

 Hitaasti resorboituvat akuutit (DAD=diffuusi alveolivaurio) tai subakuutit

(OP=organisoituva pneumonia) keuhkovauriot

 Tupakointiin liittyvät keuhkovauriot

 Hypersensitiviteettipneumoniitti

 Parempi ennuste kuin UIP:ssa

 Potilaat yleensä nuorempia, vähempioireisia kuin UIP:ssa



NSIP:n radiologisia löydöksiä

Thoraxkuvassa
 bilateraalinen läiskäinen tai 

yhtenäinen lisääntynyt tiiviys 
(mattalasi) keuhkojen keski-ja 
alaosissa 

 retikulaarinen kuviolisä 

 joskus konsolidaatioita ja em. 
yhdistelmiä

 15%:lla normaali vaikka TT:ssä 
muutoksia



NSIP:n radiologisia löydöksiä

TT-tutkimuksessa
Bilateraaliset symmetriset mattalasivarjostumat (44-

100% tapauksista)

Retikulaarinen ja hienoretikulaarinen kuviolisä ja 
tractionbronkiektasiat (80-94%)

Hunajakennomuutokset vähäisiä (10-30%)

Alalohkopainotteisuus(60-90%), perifeerinen 
distribuutio (50-70%)

Perifeerisen ja peribronkovaskulaarisen distribuution 
yhdistelmä 10%:lla

Lievä mediastinaalinen adenopatia 80%:lla



Distribuutio: basaalinen ja perifeerinen

Mueller-Mang C et al. Radiographics 2007:27

Kligerman SJ, Radiographics 2009

Silva CIS, J Thorac Imaging 2009



Sellulaarinen vs. fibroottinen

NSIP

 Sellulaarinen NSIP

 Harvinaisempi kuin fibroottinen

 Mattalasivarjostus pääasiallinen löydös

 Retikulaatiota ja tractionbronkiektasiaa
voi esiintyä, yleensä kuitenkin säästäen 
subpleuraalialueet

 Fibroottinen NSIP

 Retikulaarinen kuviolistä ja 
tractionbronkiektastiat dominoivat

 Myös mattalasia esiintyy

 Hunajakennoa lievänä esiintyy 
pääasiallisesti fibroottisessa NSIP:ssa

 Löydöksissä on paljon päällekäisyyttä

 Potilailla, joilla mattalasilöydös 
dominoi, on parempi ennuste ja he 
reagoivat hoitoon paremmin

Sellulaarinen:lääkeainereaktio

Fibroottinen:skleroderma



NSIP:n erotusdiagnostiikka

 COP

 Peribronkiaaliset ja subpleuraaliset konsolidaatiot dominoivat

 Hypersensitiviteettipneumoniitti

 Bilateraaliset, usein sentrilobulaariset mattalasimuutokset ja 
ilmansalpaus dominoivat

 Voi joskus ilmentyä NSIP:nä

 IPF

 NSIP:ssä mattalasimuutokset yleensä laaja-alaisempia

 Fibroottisessa NSIP:ssa 50%:lla ”subpleural sparing”

 Kuitenkin fibroottisen NSIP:n ja IPF:n erottaminen voi olla vaikeaa ja 
voi vaatia biopsiaa



AIP (akuutti interstitiaalipneumonia)

 Aiemmin terve potilas, aluksi yleensä akuutin hengitystieoireiden kuva, 
nopeasti progredioiva dyspnea

 Hengitysvajaus progredioi nopeasti johtaen mekaanisen ventilaation 
tarpeeseen

 Ennuste huono: Mortaliteetti > 50%

 Histologisesti DAD

 ”idiopaattinen ARDS”

 Erotettavissa DAD:n vaiheet:

 Eskudatiivinen

 Proliferatiivinen

 Fibroottinen



AIP:n radiologiset 

löydökset

 Diffuusit bilateraaliset mattalasivarjostumat ja 
konsolidaatiot, usein säästävät joitakin 
keuhkolobuluksia ja costophreenisia alueita, 
jakautuminen geograafista

 Symmetrisempi ja alalohkopainotteisempi 
jakautuminen kuin ARDS:ssa, muutoin varsin 
samankaltainen

 Tractionbronkiektasioita ja fibroosia
myöhäisvaiheessa

 Eksudatiivisessa vaiheessa mattalasivarjostusta 
ja jnkv konsolidaatioita

 Proliferatiivisessa vaiheessa konsolidaatiot
lisääntyvät

 Traktionbronkiektasioita ilmaantuu myöhäisessä 
proliferaatiovaiheessa ja fibrotisoivassa
vaiheessa

 Kystisiä muutoksia ja arkkitehtuurin vääristymistä 
fibraoottisessa vaiheessa 



OP (organisoituva pneumonia) ja COP 
(kryptogeeninen organisoituva 

pneumonia)

 Organisoituva pneumonia on keuhkokudoksen korjausmekanismi, voi olla

 Kryptogeeninen

 Sekundaarinen keuhkovaurioille:

 Infektio

 Lääkeainereaktio

 Inhalaatiovaurio (esim, kokaiini, myrkylliset kaasut)

 GE-refluksi, aspiraatio

 Kollagenoosi

 Elinsiirto

 Sädehoito

 Histologisesti voidaan tavata myös seuraavien sairauksien yhteydessä: vaskuliitti, 

lymfooma, keuhkoinfarkti, keuhkosyöpä, hypersensitiviteettipneumoniitti, 

eosinofiilinen pneumonia, AIP, NSIP, UIP



OP:n radiologiset ilmentymät

 Klassinen ilmentymä (70%;lla) :

 Fokaaliset subpleuraaliset ja/tai 

peribronkovaskulaariset konsolidaatiot

 Voi liittyä mattalasivarjostusta, 

ilmabronkogrammia

 Usein varjostumat vaihtavat paikkaa

 Nodulaarinen muoto: 

 Solidit tai subsolidit peripronkovaskulaariset

nodulukset

 Joskus harvoin voivat kavitoitua

 Atolli- tai reverse halo sign:

 Mattalasivarjostus tiiviimmän ääriviivan 

ympäröimänä

 Perilobulaarinen varjostus:

 Epätarkkarajaisia kaarimaisia juosteita 

tai parenkymaalikonsolidaatioita

sekundaaripulmonaalilobulusta

kehystäen

 Subpleuraaliset kaarijuosteen ja 

paksut konsolidaatiojuosteet

Obs! Sidekudossairauksissa NSIP:ssa ja OP:ssa on päällekäisyyttä histologiassa ja radiologiassa



OP:n radiologisia ilmentymiä



OP:n erotusdiagnostiikka

Moninainen radiologinen kuva ja etiologinen tausta 

runsas erotusdg kirjo

 Klassinen muoto

 Bakteeripneumonia

 Adenokarsinooma

 Primaari keuhkolymfooma

 Eosinofiilinen pneumonia

 Keuhkoinfarkti

 Alveolaarinen sarkoidoosi

 Vaskuliitit

 Nodulaarinen muoto

 Metastaasit ja neoplasiat

 Angioinvasiivinen aspergilloosi

 Tuberkuloosi

 Septiset emboliat

 Atolli-ja reverse halo-sign

 Vaskuliitit

 Sarkoidoosi

 Paracoccidioidomycoosi

 Pneumocystoosi

 Tuberkuloosi

 Lipoidi pneumonia

 Perilobulaarinen muoto

 Ajatellaan olevan OP:lle tyypillinen



Tupakointiin liittyvät ILD:t

RB-ILD (Respiratory

Bronchiolitis Interstitial Lung

Disease)

 Pigmentoituneiden makrofagien
kertyminen distaalisiin
bronkioluksiin, alveolaaritiehyisiin 
ja alveolaaritiloihin

 RB histologisena muutoksena 
nähdään lähes kaikilla 
tupakoitsijoilla

 Oireet+ keuhofunktiolöydökset 
RB-ILD

 Saattaa olla sentrilobulaarisen
emfyseeman prekursori

DIP (Desquamative

Interstitial Pneumonia)

 Alveolaariseptat paksuuntuvat ja 

intra-alveolaarisesti kertyy 

pigmentoituneita makrofageja

 Makrofagit ovat diffuusimmin 

jakautuneita sekundaari 

pulmonaalilobuluksissa kuin RB-

ILD:ssä

 Miehillä yleisempi

 Yli 90%:lla liittyy tupakointiin



Radiologiset löydökset tupakointiin 

liittyvissä ILD:ssä

RB-ILD

 Sentrilobulaarinen epätarkkarajinen
bilateraalinen mattalasi

 Sentrilobulaariset epätarkkarajaiset 
mikronodullukset

 Ylälohkopainotteinen mattalasi

 Voi liittyä bronkusten
seinämäpaksuuntumaa

 Voi näkyä sentrilobulaarista ja 
paraseptaalista emfyseemaa

 Distribuutio ylälohkopainotteinen

DIP
 Laaja-alainen bilateraalinen melko 

symmetrinen mattalasivarjostus

 Mattalasi voi reagoida hoitoon

 Distribuutio keuhkojen keski-ja 
alaosissa

 Voi liittyä lieviä fibroosilöydöksiä: 
traktionbronkiektasiaa ja 
retikulaarista kuvioitusta

 Pienet ohutseinäiset kystat ovat 
myös melko yleisiä (voivat edustaa 
dilatoituneita alveolitiehyitä)

 Voidaan nähdä myös 
samanaikaisia RB-ILD-muutoksia



RB-ILD

Vs. hypersensitiviteetti-

pneumoniitti

 Sentilobulaariset

mattalasinodulukset

 Ylälohkopainotteisuus

 Erotusdg: 

hypersensitiviteettipneumoniitti



DIP

 Laaja-alainen keski-ja 

alalohkopainotteinen mattalasi

 Pienet kystat

 Lievä fibroosi

 Erotusdg:

 Tupakointiin liittyvä NSIP

Vs. Tupakointiin liittyvä NSIP



Harvinaiset IIP:t

LIP (Lymphoid Interstitial

Pneumonia)

 Yleensä on sekundaarinen: esim. 

Sjögrenin syndroomassa tai 

AIDS:ssa

 Idiopaattinen muoto hyvin 

harvinainen

 T-lymfosyyttien, plasmasolujen ja 

makrofagien diffuusi infiltraatio

pääasiallisesti alveolaarisiin 

septoihin

 Myöskin lymfoidia hyperplasiaa

PPFE 

(Pleuropulmonaalinen

fibroelastoosi)

 Ylälohkopainotteinen, pleuraa ja 
subpleuraalista keuhkoa affisioiva fibroosi

 Elastaattista ja intra-alveolaarista 
fibroosia

 Mukana histologiassa voidaan nähdä 
myös UIP ja NSIP –muutoksia

 Voi olla idiopaattinen

 Taustatekijöitä:

 Toistuvat infektiot

 Pneumothoraxit

 Sidekudossairaudet

 Kantasolusiirrot tai elinsiirrot

 Geneettinen alttius

 Useimmiten progredioi

 N. 40% potilaista kuolee PPFE:hen



Radiologiset 

löydökset LIP

 Mattalasivarjostumat

 Peribronkovaskulaariset ja/tai 

subpleuraaliset kystat

 Nodulit

 Retikulaatiota ja konsolidaatioita

voi myös esiintyö

 Usein alalohkopainotteinen



Radiologiset löydökset 

PPFE

 Ylälohkoihin ja keuhkojen kärkiin 
painottuvat muutokset

 Tiivis pleuraalinen ja 
subpleuraalinen konsolidaatio ja 
retikulaatio

 Ylälohkojen arkkitehtuurin 
vääristyminen, 
traktionbronkiektasiat, 
volyymikato

 Hunajakennoja voi myös esiintyä

 Lisäksi UIP ja NSIP-tyyppisiä 
löydöksiä osalla



Hypersensitiviteettipneumoniitti (HP)

 HP on immunologisvälitteinen 

keuhkokudoksen ja ilmateiden 

tulehdus

 Aiheuttaja voi olla inhaloitu 

orgaaninen antigeeni tai pienen 

molekyylipainon omaava 

epäorgaaninen molekyyli

 Kudosreaktio käsittää alveoliitin ja 

sellulaarisen bronkioliitin

 Peribronkiaaliseen interstitiumiin

voi myös muodostua granuloomia

 Akuutti ja subakuutti HP

 Krooninen HP

 Kroonisessa HP:ssa nähdään 

paikallista interstitiaalista

inflammaatiota ja fibroosia, 

myöskin konstriktiivista bronkioliittia

voi esiintyä

 Histologisissa löydöksissä on 

päällekäisyyttä UIP:n, NSIP:n ja 

OP:n kanssa  myöskin 

radiologisissa löydöksissä 

päällekäisyyksiä



Radiologiset löydökset 

- akuutti ja subakuutti HP

 Bilateraalinen läiskäinen 
mattalasikuvioitus (alveoliitti)

 Epätarkkarajaiset sentrilobulaariset
mattalasinodulukset (sellulaarinen 
bronkioliitti)

 Lobulaarinen mosaiikkikuvioitus 
(pienten ilmateiden obstruktio)

 Ilmasalpaus expiriumkuvissa
(sellulaarinen tai konstriktiivinen
bronkioliitti)

 Joskus ohutseinäisiä kystia
(bronkiolaarinen obstruktio)



Radiologiset löydökset

-krooninen HP

 Fibroosilöydöksiä:

 Intralobulaarinen interstitiaalinen
paksuuntuminen 

 epäsäännöllinen 
interlobulaariseptojen
paksuuntuminen

 traktionbronkiektasiat ja 
hunajakennot

 Samanaikaisesti voi olla akuutin ja 
subakuutin HP:n löydöksiä

 Voi muistuttaa UIP:ta tai 
fibrotisoivaa NSIP:ta

 Distribuutio kuitenkin yleensä 
kraniaalisempi

 Usein ilmasalpausta nähtävissä



 Sarkoidoosi on inflammatorinen 
monielinsairaus

 Nonkaseoottiset
epiteloidisolugranuloomat ovat 
tyypillisiä

 90%:lla potilaista on keuhkojen ja/tai 
mediastinaalisten ja hilusten
imusolmukkeiden affisio

 N. 20%:lla tauti voi johtaa krooniseen 
keuhkofibroosiin

 Keuhkojen granuloomien tyypillinen 
distribuutio:

 Lymfateiden tuntumassa 

peribronkovaskulaarisessa

interstitiumissa

 Subpleuraalisessa interstitiumissa

 Interlobulaariseptassa

 Ylälohkot ovat yleisimmin affisioituneet

 Luokittelu:

 Stage 1: vain lymphadenopatia

 Stage 2: lymphadenopatia ja keuhkon 

parenkyymimuutokset

 Stage 3: vain keuhkon 

parenkyymimuutokset

 Stage 4: keuhkofibroosi

Sarkoidoosi



Sarkoidoosin radiologiset löydökset:

-Tyypilliset

 Symmetrinen bilateraalinen 
hilaarinen ja mediastinaalinen
adenopatia

 Nodulukset

 Mikronodulukset (2-4 mm)

 Makronodulukset (≥5 mm)

 Nodulukset voivat yhdistyä ryppäiksi

 Perilymfaattinen distribuutio

 Bilateraalisen perihilaarinen
distribuutio

 Ylä-ja keskialueiden distribuutiio

 Fibroottiset muutokset (stage 4)



Sarkoidoosi

-Tyypilliset radiologiset löydökset
Perilymfaattiset nodulukset, perihilaarinen distribuutio

Pronkovaskulaarikimppujen paksuuntuminen,

Lohkorajanodulukset,

subpleuraalinodulukset



Sarkoidoosi, stage 4

-Tyypilliset radiologiset löydökset

 Traktion bronkiektasiat

 Arkkitehtuurin vääristyminen

 Volyymikato

 Interlobulaariseptojen
paksuuntuminen

 Kurovat juosteiset varjostumat

 Kalkkiutuneet imusolmukkeet

 Mosaiikkikuvioitus (ilmateiden 
kuroutuminen fibroosista johtuen)

 Distribuutio ylälohkopainotteisesti 
ja perihilaarisesti



Sarkoidoosi

-Epätyypilliset radiologiset löydökset

 Epäsymmetrinen adenopatia

 Ilmatilakonsolidaatiot:

 Tuumorimaiset varjostumat ja 
konglomeraattimassat

 Yksittäinen keuhkonodulus

 Konfluoivat alveolaariset varjostumat 
(alveolaarinen sarkoidoosi)

 Mattalasivarjostumat

 Kystat ja bullat

 Miliaariset varjostumat

 Ilmateiden affisiot

 Pleura-affisio: mm. pleuraneste

 mycetoma



Sarkoidoosi

-epätyypilliset radiologiset löydökset
Alveolaarinen sarkoidoosi Mattalasina ilmenevä sarkoidoosi

Miliaarinen sarkoidoosi Pleuraalinen sarkoidoosiTrakeobronkiaalinen sarkoidoosi



Yhteenveto

 Keuhkojen parenkyymisairaudet muodostavat radiologisesti monimuotoisen 

sairausryhmän

 Tyypillisissä tapauksissa sairaus voidaan varsin luotettavasti tunnistaa TT-

tutkimuksesta

 Eri sairauksissa on kuitenkin epätyypillisiä ilmenemismuotoja ja löydöksissä on 

paljon päällekkäisyyttä

 Radiologi tarvitsee kaiken käytettävissä olevan kliinisen tiedon rajatakseen 

erotusdiagnostisia vaihtoehtoja

 Monialayhteistyö on oleellinen osa diagnostiikkaa

 Keuhkolääkäri ja keuhkopatologi ovat keuhkoradiologin parhaat ystävät!



Kiitos!


