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Keuhkojen diffuusisti esiintyvien röntgen
kuva muutoksien taustalla voi esiintyä luke
mattomia erilaisia keuhkosairauksia. Tauteja 
kutsutaan usein interstitiaalisiksi keuhko  sai
rauksiksi tai keuhkoparenkyymitaudeiksi, 
millä tarkoitetaan lähinnä niiden esiintymis
paikkaa eli keuhkojen perifeerisiä osia mukaan 
luettuina alveolit eli keuhkorakkulat ja pienim
mät keuhkoputkihaarat eli terminaaliset ja res
piratoriset bronkiolit. Keuhkoparenkyymillä 
tarkoitetaan yleensä nimenomaan alveoleiden 
soluvälitilaa, joka tyypillisesti muuntuu raken
teellisesti näissä sairauksissa. Tosin nykytie
don valossa myös alveoliepiteelillä on suuri 
merkitys tautien patogeneesissä.

Interstitiaaliset keuhkosairaudet jaetaan 
usein karkeasti seuraaviin ryhmiin: 1) idio
paattiset interstitiaaliset pneumoniat, 2) työ 
ja ympäristöperäisistä tekijöistä syntyvät sai
raudet, kuten allerginen alveoliitti, asbestoosi 
ja keuhkojen lääkereaktiot, 3) granulomatoot
tiset sairaudet, kuten tuberkuloosi ja atyyp
piset mykobakterioosit, 4) reuma ja side
kudos tauteihin liittyvät, 5) systeemitauteihin 
liittyvät, kuten sarkoidoosi, vaskuliitit ja amy
loidoosi, ja 6) muut taudit, kuten eosinofiiliset 
pneumoniat, langerhansinsoluhistiosytoosi 
ja lymfangioleiomyomatoosi (tauluKKo 1). 
Osassa taudeista syy tunnetaan, mutta suures
sa osassa ei. Usein taudinkulku on hitaasti ete
nevä, mutta myös akuutteja ilmentymiä esiin
tyy sekä itsenäisinä sairauksina että hitaammin 
etenevien sairauksien äkillisinä pahenemisvai
heina.

Interstitiaaliset pneumoniat

Idiopaattiset interstitiaaliset pneumoniat (IIP) 
luokitellaan nykyisin kaksijakoisesti siten, että 
taudin histologinen nimi saattaa poiketa tau
din kliinisradiologisesta nimestä (American 
Thoracic Society / European  Re spiratory 
Society 2002). Syynä kaksijakoiseen luo
kitukseen on se seikka, että interstitiaaliset 
pneumoniat saattavat ilmetä idiopaattisena 
tautina tai esimerkiksi sidekudostauteihin, 
infektioihin ja lääkereaktioihin liittyneenä. 
Nykyisin käytössä oleva luokittelu esitetään 
 tauluKossa 2.

IIP:n oireet ovat yleensä epäspesifiset ja 
voivat esiintyä monien muidenkin keuhkosai
rauksien yhteydessä. Yskä, hengenahdistus ja 
limannousu ovat tavallisia; kuumetta ei yleen
sä esiinny. Koska oireet ilmaantuvat vähitel
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len ja ovat epäspesifisiä, IIP havaitaan usein 
melko myöhäisessä taudinkulun vaiheessa. 
Sisäänhengitysrahinat eli ritinät ovat tyypil
linen keuhkoauskultaatiolöydös, ja suurelle 
osalle potilasta kehittyy kellonlasikynnet ja 
rumpupalikkasormet. Tautien kliinisiä piirtei
tä on esitetty tauluKossa  3. Tässä yhteydessä 
jätetään yksityiskohtaisemmin käsittelemättä 
erittäin suuren harvinaisuutensa vuoksi lymfo
syyttinen interstitiaalinen pneumonia (LIP), 
jonka asema eri luokituksissa ja idiopaattisuus 
ovat olleet aika ajoin epävarmoja.

Idiopaattinen keuhkofibroosi. IIPtaudeis
ta tavallisin on idiopaattinen keuhkofibroosi 
(IPF). Sen histologinen muoto on ns. tavalli
nen interstitiaalinen pneumonia (UIP). IPF 
on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla, 
ja tyypillisesti sairastuneet ovat 50–70vuo
tiaita. Lapsilla tautia ei ole todettu. Suomessa 
taudin esiintyvyys on 16–18/100 000 ja noin 
3–4 % t apauksista on suvuittaisia (Hodgson 
ym. 2002).  Tauti etenee ja johtaa yleensä kuo
lemaan noin 2–4 vuoden kuluttua taudinmää
rityksestä  (Bjoraker ym. 1998). IPF:ään ei tois
taiseksi tunneta tehoavaa lääkehoitoa, joskin 
yhden kansainvälisen tutkimuksen mukaan 
osalla potilaista Nasetyylikysteiinin, predniso
lonin ja atsatiopriinin yhdistelmä saattaa hidas
taa taudin etenemistä (Demedts ym. 2005). 
Osalle potilaista ainoa mahdollinen hoitokeino 
on keuhkonsiirto. Joillakin IPFpotilailla tauti 
etenee äkillisesti. Näistä tapauksista käytetään 
nykyisin termiä IPF:n äkillinen pahenemis
vaihe. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
IPF:ää on tutkittu varsin runsaasti ja myös kan
sainvälisiä kontrolloituja monikeskustutkimuk
sia lääkehoidosta on tehty useita, joskin suurim
massa osassa valitettavan negatiivisin tuloksin.

Taulukko 1. Keuhkojen interstitiaalisia sairauksia.

Idiopaattiset 
interstitiaaliset 
pneumoniat

työ- ja  
ympäristö-
peräiset

Granuloma-
toottiset

Reumaan ja side-
kudostauteihin 
liittyvät

systeemi-
tauteihin 
 liittyvät

Muut

IPF Asbestoosi Tuberkuloosi NSIP Sarkoidoosi Eosinofiiliset 
pneumoniat

NSIP Allerginen 
 alveoliitti

Atyyppiset myko-
bakterioosit

UIP Vaskuliitit Lymfangioleio-
myomatoosi

AIP Keuhkojen 
 lääkereaktiot

DAD Amyloidoosi Langerhansin-
soluhistiosytoosi

COP Beryllioosi OP

RB-ILD Talkoosi

DIP

AIP

LIP

IPF (idiopathic pulmonary fibrosis) = idiopaattinen keuhkofibroosi, NSIP (nonspecific interstitial pneumonia) = 
epäspesifinen interstitiaalinen pneumonia, AIP (acute interstitial pneumonia) = akuutti interstitiaalinen pneu-
monia, COP (cryptogenic organizing pneumonia) = kryptogeeninen organisoituva pneumonia, RB-ILD (respi-
ratory bronchiolitis interstitial lung disease) = respiratorinen bronkioliitti ja interstitiaalinen pneumonia, DIP 
(desquamative interstitial pneumonia) = deskvamatiivinen interstitiaalinen pneumonia, LIP (lymphocytic inter-
stitial pneumonia) = lymfosyyttinen interstitiaalinen pneumonia, UIP (usual interstitial pneumonia) = tavalli-
nen interstitiaalinen pneumonia, DAD (diffuse acute alveolar damage) = akuutti alveolivaurio, OP  (organizing 
pneumonia) = organisoituva pneumonia, 

Taulukko 2. Idiopaattisten interstitiaalisten pneu-
monioiden nykyinen luokitus (American Thoracic 
 Society / European Respiratory Society 2002).

Kliinisradiologinen 
nimi

Histopatologinen 
nimi

IPF UIP

DIP DIP

RB-ILD RB-ILD

LIP LIP

COP OP

AIP DAD

NSIP NSIP

Lyhenteet: ks. taulukko 1
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Huolimatta aktiivisesta tutkimuksesta tau
din patogeneesi on edelleen avoin. Nykyisin 
oletetaan, että alveoliepiteelin ja fibroblastien 
ja myofibroblastien toiminnan ja erilaistumi
sen säätely olisi IPF:ssä häiriintynyttä jopa 
vastaavasti kuin syövissä (Vancheri ym. 2010). 
Histologinen UIPmuutos saattaa esiintyä 
myös reuman, sidekudostautien, lääke aine
reak tioi den ja asbestoosin yhteydessä, jolloin 
taudeista ei käytetä nimeä IPF, vaan esimer
kiksi termiä nivelreumaan liittyvä UIPtyyp
pinen keuhkofibroosi. UIP:ssä tyypillistä on 
eriasteisten histologisten muutosten rinnak
kainen esiintyminen: ontelomaiset uudismuo
dosteiset ilmatiet (”kennokeuhko”), tiivis van
ha fibroottinen kudos, normaali keuhko kudos 
ja fibroblastifokuksiksi kutsutut kertymät 
esiintyvät vieri vieressä ja näkyvät usein saman 
kudosnäytteen alueella. Fibroblastifokuksien 
määrän on todettu olevan yhteydessä potilai
den elinaikaan (Tiitto ym. 2006).

IPF:lle tyypillisiä radiologisia piirteitä ovat 
keuhkojen molemminpuoliset perifeerisiin eli 
reuna ja alaosiin painottuvat juosteiset eli re
tikulaariset muutokset ja hunajakennokeuhko 
(tauluKKo  4). Mattalasimuutokset eli läpikuul
tavat varjostumat samoin kuin konsolidaatiot 
eli tiiviit varjostumat ovat lieviä. Varhaisvai
heen jälkeen IPF:n keuhkomuutokset erot
tuvat thoraxkuvassakin (Kuva  1), mutta tautia 
epäiltäessä ensisijainen radiologinen tutki
musmenetelmä on keuhkojen ohutleikekuvaus 
(HRTT), kuten muissakin idiopaattisissa inter
stitiaalisissa pneumonioissa (American Tho
racic Society / European Respiratory Society 
2002). IPF:n keuhkomuutoksille on tyypillis
tä nopea eteneminen ja keuhkojen tilavuuden 
pieneneminen. Keuhkojen rakenne vääristyy 
ja keuhkoputket vetäytyvät keuhkojen reuna
alueilla. Välikarsinassa esiintyy yleisesti lie
västi suurentuneita imusolmukkeita. Useiden 
tutkimusten perusteella IPF:n taudinmääritys 

Taulukko 3. Interstitiaalisten pneumonioiden kliinisiä piirteitä.

IPF NsIP aIP CoP DIP RB-IlD

Potilaiden ikä (v), 
sukupuolijakauma 
ja muita piirteitä

50–70 
Miehillä tavalli-
sempi

40–60,  
myös lapsilla. 
Naisilla tavalli-
sempi

Kaikenikäisillä 
Yhtä yleinen 
naisilla ja mie-
hillä

65 
Yhtä yleinen 
naisilla ja mie-
hillä

40–50 
Miehillä ylei-
sempi. 
Tupakoitsijoilla

30–50 
Yhtä yleinen 
naisilla ja mie-
hillä. 
Tupakoitsijoilla

Ennuste Suurin osa me-
nehtyy 2–4 vuo-
den kuluessa 
diagnoosista. 
20% elossa 
5 v:n kuluttua

Viiden vuoden 
eloonjäämis-
ennuste 74–
82 %

Sairaalakuollei-
suus 12–50 %. 
70 %:n kuollei-
suus 6 kk:ssa

Viiden vuoden 
eloonjäämisen-
nuste yli 90 %

Viiden vuoden 
eloonjäämis-
ennuste 70 %

Viiden vuoden 
eloonjäämis-
ennuste yli 
90 %

Taudinkulku Hitaasti kuu-
kausien ja 
vuosien aikana 
etenevä. 
Akuutteja pa-
henemisvaiheita 
voi esiintyä.

Stabiili tai hi-
taasti etenevä 
sairaus. 
Akuutteja pa-
henemisvaiheita 
voi esiintyä.

Nopeasti ete-
nevä keuhko-
sairaus. 
Kesto 1–2 kk 
Johtaa usein 
nopeasti hengi-
tysvajaukseen. 
Joskus kuu-
metta.

Akuutti tai sub-
akuutti keuhko-
sairaus. 
Usein kuu-
metta. 
Joskus äkillinen 
taudinkuva.

Krooninen, 
hitaasti etenevä 
sairaus.

Krooninen sai-
raus, ei yleensä 
etene.

Hoito Ei tehoavaa 
hoitoa

Kortikosteroidit. 
Immuno-
suppressantit

Kortikosteroidit. 
Immuno-
suppressantit

Kortikosteroidit Tupakoinnin 
lopetus ensi-
sijainen. 
Kortikosteroidit, 
joskus immuno-
suppressantit.

Tupakoinnin 
lopetus ensi-
sijainen.

Lyhenteet: ks. taulukko 1
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voi perustua HRTT:hen ilman keuhkobiopsiaa 
silloin, kun sekä kliiniset että HRTTlöydökset 
ovat taudille tyypilliset (MuellerMang ym. 
2007, Silva ja Müller 2009).

Epäspesifinen interstitiaalinen pneumonia 
(NSIP) eriytyi omaksi keuhkofibroosityypik
seen vasta 1990luvun puolivälissä (Katzen
stein ja Fiorelli 1994). Se saattaa esiintyä idio
paattisena, mutta se on myös tavallisin keuhko
fibroosi tyyppi sidekudostauteja sairastavilla. 

NSIPpotilaat ovat tyypillisesti nuorempia 
kuin IPFpotilaat, ja tauti on tavallisempi nai
silla kuin miehillä. NSIP saattaa esiintyä IPF:n 
tapaan hitaasti etenevänä tai pysyä toisinaan 
myös stabiilina ilman etenemistä. Toisin kuin 
IPF:ssä, kortikosteroidit saattavat tehota aina
kin osalle potilaista. Ennuste poikkeaa IPF:n 
ennusteesta, sillä 70–80  % potilaista on elossa 
vielä viiden vuoden kuluttua taudin toteami
sesta (Travis ym. 2008, Park ym. 2009). NSIP 

Taulukko 4. Keuhkojen interstitiaalisten sairauksien radiologisia löydöksiä.

löydös IPF NsIP CoP aIP RB-IlD DIP sarkoidoosi allerginen  
alveoliitti

Retikulaatio Yleinen, 
vallitseva 
löydös

Melko ylei-
nen

Harvinainen Akuutissa 
vaiheessa 
harvinainen, 
myöhäis-
vaiheessa 
yleinen

Harvinainen Melko ylei-
nen

Kroonisessa 
vaiheessa 
yleinen

Akuutissa ja 
sub akuutissa 
vaiheessa 
harvinainen, 
kroonisessa 
vaiheessa 
yleinen

Mattalasi Lievänä 
yleinen

Yleinen, 
sellulaari-
sessa muo-
dossa laaja-
alainen ja 
vallitseva 
löydös

Melko ylei-
nen

Yleinen, laa-
ja-alainen

Sentrilobu-
laarisena 
yleinen

Yleinen Melko harvi-
nainen

Yleinen, 
erityisesti 
sentrilobu-
laarisena

Konsolidaatio Harvinai-
nen

Lievänä 
yleinen

Yleinen, 
vallitseva 
löydös

Yleinen 
keuhkojen 
alalohkoissa

Harvinainen Harvinainen Harvinainen, 
kroonisessa 
vaiheessa voi 
esiintyä

Harvinainen

Hunajakenno Yleinen Melko har-
vinainen, 
voi esiintyä 
lievänä

Ei Myöhäisvai-
heessa voi 
esiintyä

Ei Harvinainen Kroonisessa 
vaiheessa voi 
esiintyä

Kroonisessa 
vaiheessa voi 
esiintyä

Keuhkoput-
kien vetäyty-
minen

Yleinen Yleinen Melko har-
vinainen

Myöhäisvai-
heessa voi 
esiintyä

Ei Harvinainen Kroonisessa 
vaiheessa voi 
esiintyä

Kroonisessa 
vaiheessa voi 
esiintyä

Perilymfaatti-
set nodulukset

Harvoin Harvinainen Harvinainen Harvinainen Harvinainen Harvinainen Yleinen, 
vallitseva 
löydös

Harvinainen

Imusolmuke-
suurentumat

Lievänä 
yleinen

Lievänä 
yleinen

Lievänä voi 
esiintyä

Harvinainen Harvinainen Harvinainen Yleinen Lievänä voi 
esiintyä

Ilmansalpaus Harvinai-
nen

Harvinainen Harvinainen Harvinainen Lievänä voi 
esiintyä

Harvinainen Harvinainen Yleinen

Löydösten ja-
kautuminen

Perifee-
rinen ja 
basaali-
nen

Basaalinen Perifee-
rinen, 
peri bron-
kiaalinen, 
perilobulaa-
rinen

Diffuusi Ylälohkot Alalohkot, 
perifeerinen

Sentraalinen, 
peribronki-
aalinen

Diffuusi

Lyhenteet: ks. taulukko 1
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ja IPF poikkeavat histologisesti toisistaan, jos
kin erotusdiagnostiikka on toisinaan vaikeaa 
erityisesti fibroottisen NSIP:n ja IPF:n osalta. 
Onkin todettu, että fibroottinen NSIP muis
tuttaa taudinkulultaan enemmän IPF:ää kuin 
sellulaarista NSIP:tä (Travis ym. 2000). Muita 
tärkeitä NSIP:n erotusdiagnostisia vaihtoehto
ja ovat asbestoosi ja allerginen alveoliitti.

NSIP:ssä esiintyy enemmän mattalasimuu
toksia kuin IPF:ssä (Kuva  2) (tauluKKo  4). 
Retikulaariset muutokset ja keuhko putkien 
vetäytyminen keuhkojen reunaalueilla ovat 
myös tyypillisiä löydöksiä. Alalohkoissa voi 
esiintyä tilavuuden pienenemistä, mutta 
hunaja kenno muutokset ovat harvinaisia ja vä
häisiä. Muutokset esiintyvät pääasiallisesti ala
lohkojen alueella, mutta säästävät joskus pleu
ranmyötäisen kapean vyöhykkeen keuhkois
ta. Toisaalta kyseisellä alueella voi olla myös 
pienikokoisia kystia. Radiologiset löydökset 

NSIP:ssä sijaitsevat usein melko symmetrises
ti molemmissa keuhkoissa. Mattalasimuutok
set ovat yleisempiä sellulaarisessa NSIP:ssä, ja 
ne voivat hoidon ansioista parantua. Fibroot
tista NSIP:tä ja alkuvaiheen IPF:ää saattaa olla 
vaikea erottaa toisistaan radiologisesti. Seuran
nassa NSIP:n löydökset eivät kuitenkaan ete
ne nopeasti korjaantumattomiksi hunajaken
nomuutoksiksi kuten IPF:ssä (MuellerMang 
ym. 2007, Silva ja Müller 2009). Välikarsinan 
lievät imusolmukesuurentumat ovat tavallisia 
myös NSIP:ssä. Thoraxkuvassa alkuvaiheen 
NSIPmuutokset eivät yleensä erotu, mutta pi
temmälle edenneessä taudissa voidaan nähdä 
alalohkojen alueelle painottuvia varjostumia.

Akuutti interstitiaalinen pneumonia (AIP) 
on nopeasti etenevä, usein hengitysvajauk
seen johtava sairaus, joka kliinisesti ilmenee 
monesti vaikean hengitysvaikeusoireyhtymän 
(ARDS) kaltaisena. AIP:lle ei kuitenkaan 

a B

C D

kuva 1. Potilas on 65-vuotias mies, jolle tehtiin idiopaattisen keuhkofibroosin (IPF) diagnoosi kliinisen ja 
radio logisen löydöksen perusteella. Noin kolme vuotta ennen huomattavan pahenemisen vaihetta keuhkojen 
perifeerisissä osissa näkyi jonkin verran retikulaarista kuviolisää ja lievää kennoutumista (a ja B). Pahenemis-
vaiheessa retikulaarinen kuviolisä eteni (C) ja ohutleikekuvauksessa todettiin runsasta mattalasikuvioitusta, 
keuhkojen tilavuuden pienenemistä ja hunajakennon lisääntymistä (D).

Diffuusit keuhkoinfiltraatit – radiologiasta klinikkaan
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tunneta mitään laukaisevaa tekijää toisin kuin 
ARDS:lle. AIP on erittäin harvinainen, ja se 
voi ilmetä minkäikäisillä tahansa sukupuoles
ta riippumatta. Taudin ennuste on huono: yli 
puolet potilaista menehtyy puolen vuoden 
kuluessa taudin alkamisesta. Muutamissa tut
kimuksissa on kuitenkin todettu ennusteen 
parantuneen hyvin aktiivisilla taudinmääritys, 
tehohoito ja lääkitystoimenpiteillä. Histolo
gisesti AIP ilmenee akuuttina alveolivauriona 
(DAD) kuten yleensä myös ARDS. DAD:n 
akuutille vaiheelle tyypillisiä histologisia piir
teitä ovat hyaliinimembraanit ja ödeema, orga
nisaatiovaiheelle puolestaan alveolaarinen fib
roosi, fibro ja myofibroblastien proliferaatio 
ja tyypin II alveoliepiteelisolujen hyperplasia 
(Katzenstein ym. 1986).

AIP:n tyypilliset radiologiset ilmentymät 
ovat molemminpuoliset, laajaalaiset matta
lasivarjostumat, jotka voivat olla läiskäisiä tai 
tasaisesti jakautuneita (Kuva  3). Lobulus väli
seinät ovat usein paksuuntuneita, ja lisäksi 
keuhkoissa on yleensä konsolidaatioita (Silva 
ja Müller 2009). Mattalasivarjostumia esiintyy 
usein sekä ylä että alalohkoissa; konsolidaatit 
sijaitsevat sen sijaan yleisimmin alalohkoissa. 
Organisoituvassa vaiheessa keuhkojen raken
teessa ilmenee vääristymistä ja keuhkoput
kissa vetäytymistä keuhkojen reunaalueilla. 
Hunajakennomuodostusta voi myös esiin
tyä jossain määrin. Organisoituvan vaiheen 
keuhko muutoksia esiintyy yleensä enemmän 

keuhkojen etu kuin takaosissa (Mueller
Mang ym. 2007).

Kryptogeeninen organisoituva pneumonia 
(COP) eli obliteroiva bronkioliitti ja orga
nisoituva pneumonia (BOOP) ilmenee tyy
pillisesti hengitystieinfektion ja pitkittyneen 
tai huonosti paranevan keuhkokuumeen kal
taisena, yleensä vanhemmilla henkilöillä ja 

a B

kuva 2. Potilas on kymmenvuotias sekamuotoista sidekudossairautta sairastava tyttö, jonka keuhkoissa on 
nähtävissä laaja-alaiset mattalasivarjostumat sekä thoraxkuvassa (a) että ohutleikekuvassa (B). Kysymyksessä 
on sidekudossairauteen liittyvä epäspesifisen interstitiaalisen pneumonian (NSIP) tyyppinen keuhkofibroosi, 
joka parani solunsalpaaja- ja kortisteroidilääkityksellä lähes kokonaan.

kuva 3. 54-vuotias tupakoimaton nainen tuli tut-
kimuksiin kaksi kuukautta jatkuneen hengen-
ahdistuksen ja ylävatsakivun vuoksi. Thoraxkuvas-
sa ja ohutleikekuvassa nähdään molemminpuoliset 
peri bronkiaaliset infiltraatit (a). Ne etenivät nopeas-
ti, ja keuhkoihin muodostui myös laaja-alainen mat-
talasireaktio (B). Potilas ajautui hengitysvajaukseen 
ja tehohoitoon. Torakoskooppisessa keuhko biop-
siassa oli löydöksenä akuutti alveolivaurio (DAD), ja 
kokonaisuus sopi akuutiksi interstitiaaliseksi pneu-
moniaksi (AIP).

a

B
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yhtä yleisesti naisilla ja miehillä. Idiopaattisen 
muodon lisäksi organisoituvaa pneumoniaa 
(OP) esiintyy monien tekijöiden yhteydes
sä, esimerkiksi sädehoidon, lääkehoitojen, 
infek tioiden ja myös muiden interstitiaalisten 
keuhkosairauksien kuten allergisen alveolii
tin yhteydessä (Epler ym. 1985, Barroso ym. 
2007, Sveinsson ym. 2007). Yleensä tauti 
paranee 6–12 kuukauden pituisella kortiko
steroidihoidolla, joskin se saattaa myös uusia. 
Taudin ennuste on kuitenkin hyvä. Joskus 
harvoin tauti etenee nopeasti. Histologisesti 
tyypillisiä löydöksiä ovat löyhän fibroottiset 
intraluminaaliset side kudosmuodostumat 
pienten ilmateiden ja alveoleiden sisällä.

Tyypillisimmillään COP ilmenee toispuoli
sina tai yleisemmin molemminpuolisina kon
solidaatioina, jotka sijaitsevat pleuraa vasten 
tai keuhkoputkien ympärillä (Kuva  4). Nämä 
varjostumat muistuttavat pneumoniavarjos
tu mia sekä thoraxkuvassa että HRTT:ssä 
 (Mueller Mang ym. 2007). Mattalasimuutok
sia voi esiintyä konsolidaattien ympäristössä, 
ja joskus harvoin mattalasimuutokset ovat tau
din ainoa ilmentymä. Harvinaisempi on myös 
nodulaarinen tautimuoto, jossa voi esiintyä 
pieniä, epätarkkarajaisia noduluksia keuhko
putkien ympärillä tai sekundaarisen pulmo
naalisen lobuluksen keskiosissa tai suurempia 

tiiviitä tai rengasmaisia noduluksia (Silva ja 
Müller 2009).

Respiratorinen bronkioliitti sekä inter
stitiaa linen pneumonia ja deskvamatiivinen 
interstitiaalinen pneumonia. Nykykäsityk
sen mukaan sekä respiratorinen bronkioliitti 
ja interstitiaalinen pneumonia (RBILD) että 
deskvamatiivinen interstitiaalinen pneumonia 
(DIP) ovat tupakoitsijoilla esiintyviä inter
stitiaalisia pneumonioita (Caminati ja Harari 
2006). RBILD saattaa olla oireeton tai vä
häoireinen. DIPpotilaat ovat tavallisimmin 
40–50vuo tiaita, ja tauti on miehillä tavalli
sempi. On  vielä epäselvää, edustavatko RB
ILD ja DIP saman taudin eri asteita vai eri 
tauteja. DIP:ssä tauti alkaa yleensä viikkoja 
tai kuukausia kestävällä yskällä ja hengenah
distuksella. Molempien tautien ennuste on 
hyvä: suurin osa paranee tupakoinnin lopet
tamisella. Osaa potilaista hoidetaan korti
kosteroidilääkityksellä, joka yleensä tehoaa. 
Sekä RBILD:ssä että DIP:ssä alveolaaristen 
makrofagien kertyminen on tyypillinen histo
loginen piirre. RBILD:ssä muutokset esiinty
vät läiskittäin bronkiolien ympärillä, kun taas 
DIP:ssä ne sijaitsevat tasaisemmin koko peri
feerisen keuhkon alueella.

Thoraxkuva on RBILD:ssä yleensä nor
maali. HRTT:ssä nähdään ylälohkopainotteista 

a B

kuva 4. Potilas on 62-vuotias mies, jolle oli aiemmin tehty ohitusleikkaus. Hänellä oli esiintynyt kaksi kuu-
kautta yskää, kuumeilua ja tulehdusarvojen suurenemista. Mikrobihoidolla oireet eivät helpottuneet. a) Tho-
raxkuvassa on nähtävissä oikealla ylälohkossa tiivis pneumonian kaltainen ilmatilakonsolidaatti, vasemmal-
la alalohkossa hajanaisia pienempiä konsolidaatioita. B) Ohutleikekuvassa näkyy oikealla tiivis, periferiaan 
rajautuva ilmatilakonsolidaatio, jossa on ilmabronkogrammia ja hieman mattalasikuvioitusta konsolidaatin 
ympäristössä. Vasemman alalohkon superiorisessa segmentissä on pleuraa vasten tiivis nodulus. Torakoskoop-
pisessa keuhkobiopsiassa oli PAD:na organisoituva pneumonia (OP), joka sopii obliteroituvaan bronkioliittiin 
ja organisoituvaan pneumoniaan (BOOP) eli kryptogeeniseen organisoituvaan pneumoniaan (COP). Oireet ja 
varjostumat hävisivät kortikosteroidihoidolla.
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sentrilobulaarista mattalasiläiskää ja bronkus
ten seinämä voi olla paksuuntunut. DIP saat
taa näkyä thoraxkuvassa hentona huntumaise
na varjostumana. HRTT:ssä DIP:lle tyypillisiä 
muutoksia ovat laajaalaiset yhtenäiset matta
lasivarjostumat, jotka yleensä painottuvat ala
lohkojen alueelle. Usein nähdään myös pieniä 
kystisiä onteloita ja epäsäännöllisiä juosteisia 
varjostumia (MuellerMang ym. 2007).

Sarkoidoosi

Sarkoidoosi on tuntemattomasta syystä syn
tyvä sairaus, joka saattaa ilmetä missä elimes
sä tahansa, tavallisimmin keuhkoissa ja imu
solmukkeissa (Baughman ym. 2001). Sen 
esiintyvyys vaihtelee maailmanlaajuisesti. Ylei
sintä tauti on Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa 
mustaihoisella väestöllä. Pohjoismaissa sar
koidoosin ilmaantuvuus on 10–15/100 000/v 
(Milman ja Selroos 1990). Sarkoidoosia esiin
tyy eniten 20–40 ja 50–60vuotiailla. Yskä, 
hengenahdistus ja väsymys ovat tavallisia oi
reita. Toisaalta arvioidaan, että 30–60 % poti
laista olisi oireettomia taudin löydyttyä usein 
sattumalta keuhkokuvamuutosten perusteella. 
Keuhkokuvamuutoksia todetaan eri tutkimus
ten perusteella 85–95 %:lla sarkoidoosipoti
laista. Taudinkulku on vaihtelevaa. Lähes kaksi 
kolmasosaa potilaista paranee itsestään. Kroo
ninen tauti on 10–30 %:lla potilaista (Pietinal
ho ym. 2000). Tauti voi ilmetä myös akuutin 
infektion kliinisellä kuvalla. Tällöin sitä nimi
tetään Löfgrenin syndroomaksi, johon liittyvät 
erythema nodosum, moni niveltulehdukset ja 
kuume. Etenevää ja vaikeaa sarkoidoosia hoi
detaan kortikosteroideilla, jotka yleensä rau
hoittavat taudin tehokkaasti. Kortikosteroidi
lääkityksen pitkäaikaishyöty on epäselvä, sillä 
tauti saattaa uusia lääkityksen lopettamisen 
jälkeen. Sarkoidoosi on histologisesti granulo
matoottinen tulehdus, jossa ei yleensä esiinny 
laajaa nekroosia; sen sijaan niukkaa nekroosia 
ilmenee kolmasosassa tapauksista.

Tavallisin löydös thoraxkuvassa ja thoraxin 
varjoainetehosteisessa TTssä ovat keuhko
porttien ja välikarsinan imusolmukesuuren
tumat, joita esiintyy 85 %:ssa tapauksista. 
Keuhkoissa on granuloomia 20 %:lla potilais

ta, ja ne sijaitsevat lymfateiden alueella nou
datellen keuhkojen interstitiumin rakenteita, 
yleisimmin bronkovaskulaarikimppujen sekä 
subpleuraalija perilobulaaritilojen alueel la. 
Thoraxkuvassa tämä voi ilmetä juosteisnodu
laarisena kuviolisänä, mutta muutokset ovat 
parhaiten arvioitavissa HRTT:ssä. Nodulukset 
voivat olla monenkokoisia pienistä miliaari
sista noduluksista suuriin tiivisrakenteisiin 
massoihin. Taudin eteneminen saattaa johtaa 
keuhkofibroosiin. Radiologisten löydösten 
perusteella sarkoidoosi voidaan jakaa neljään 
tyyppiin. Tyyppi  I: suurentuneet keuhkoport
tien tai välikarsinan imusolmukkeet. Tyyp
pi  II: suurentuneet keuhkoporttien tai väli
karsinan imusolmukkeet ja keuhko muutokset. 
Tyyppi III: vain keuhkomuutokset. Tyyppi IV: 
keuhkofibroosi (Koyama ym. 2004,  Hoang ja 
Nguyen 2010).

Allerginen alveoliitti

Allerginen alveoliitti eli hypersensitiviteetti
pneumonia johtuu toistuvasta altistumisesta 
orgaanisille partikkeleille. Altistuma johtaa 
pienten ilmateiden ja alveoleiden tulehduk
seen (Selman 2004). Tavallisia aiheuttajia 
Suomessa ovat sienet ja bakteerit. Tyypillisin 
esimerkki on maanviljelijän homepölykeuhko.

Maailmanlaajuisesti taudin aiheuttajien kir
jo on laaja mukaan luettuina kemialliset teki
jät. Osassa tapauksista taudille altistava tekijä 
saattaa jäädä perusteellisissakin tutkimuksissa 
löytymättä. Aiemmin allergisen alveoliitin 
on ajateltu ilmentyvän kolmessa muodossa: 
akuuttina, subakuuttina ja kroonisena. Kliini
sesti tauti jaetaan nykyisin usein akuuttiin kor
jaantuvaan ja krooniseen fibroottiseen tyyp
piin. Akuutissa muodossa oireet ilmaantuvat 
tyypillisesti 4–8 tuntia altistuksen jälkeen, 
jolloin tyypillisiä oireita ovat kuume, yskä ja 
hengenahdistus. Oireet häviävät muutamassa 
päivässä mutta toistuvat altistumisen jälkeen 
uudelleen. 

Taudin tärkein hoito on varhainen totea
minen ja altistuksen välttäminen, jotka ovat 
yleensä riittäviä toimenpiteitä. Kroonisessa ja 
vaikeassa tilanteessa saatetaan käyttää korti
kosteroidilääkitystä. Joissakin tapauksissa tau
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ti etenee fibroosin asteelle ja käyttäytyy kliini
sesti IPF:n tapaan. Akuutin taudin ennuste on 
hyvä, mutta krooninen fibrotisoitunut muoto 
saattaa olla fataali. Histologisesti tyypillisiä 
piirteitä ovat huonosti muotoutuneet einek
roottiset granuloomat bronkiolusten ympärillä 
ja interstitiaalisten tulehdussolujen (lymfosyy
tit, plasmasolut ja makrofagit) lisääntyminen. 
Fibroottisen muodon histologiset piirteet 
saattavat olla IPF:n kaltaisia.

Thoraxkuva on allergisessa alveoliitissa 
usein normaali. Hentoa mattalasivarjostusta 
tai epätarkkarajaisia, huonosti erottuvia no
duluksia voi kuitenkin näkyä osalla potilaista. 
HRTT on lisännyt huomattavasti allergisen 
alveoliitin diagnostiikan tarkkuutta, ja löydök
siä nähdäänkin tällä menetelmällä yli 90 %:lla 
potilaista. Mattalasivarjostus on tavanomaisin 
muutos allergisessa alveoliitissa. Se voi olla 
diffuusia, laajaalaista varjostusta, mutta taval
lisimmin todetaan kuitenkin lukuisia pyöreitä 
sentrilobulaarisia alle 5 mm:n läpimittaisia 
mattalasinoduluksia. Ilmansalpaus on myös 
tavallinen löydös. Kroonisessa tilanteessa voi 
kehittyä fibroosimuutoksia, jolloin nähdään 
retikulaarisia juosteita erityisesti keuhkojen 
keskialueilla ja keuhkoputkissa saattaa ilmetä 
vetäytymistä. Hunajakennomuodostusta voi 
myös esiintyä (Hirschmann ym. 2009).

Interstitiaalisten keuhkosairauksien 
akuutit ilmentymät

Monet interstitiaaliset keuhkosairaudet ilme
nevät akuutisti, subakuutisti tai kroonisesti. 
Akuutisti ilmenevä interstitiaalinen keuhkosai
raus voi olla idiopaattinen tai eiidiopaattinen 
ja saattaa olla myös kroonisen sairauden en
simmäinen ilmentymä tai kroonisen sairauden 
äkillinen pahenemisvaihe. Näiden sairauksien 
diagnostiikka on erittäin haastavaa, sillä nii
den keskinäisen erotusdiagnostiikan lisäksi on 
huomioitava keuhkojen bakteeri, virus ja sie
niinfektiot, lääkereaktiot sekä muut sairaudet, 
kuten sydänperäiset syyt ja keuhkoembolia.

IIP:n klassisin, äkillisesti ilmaantuva tyyp
pi on AIP. Myös COP kehittyy joskus no
peasti, tosin varsin harvoin. Viime vuosien 
aikana on tutkittu yhä enemmän IPF:ään 

liittyviä äkillisiä pahenemisvaiheita (IPF, AE 
of IPF). Niille tyypillisiä oireita ja löydöksiä 
ovat hengen ahdistuksen paheneminen, lievä 
kuumeilu, happeutumisen huononeminen ja 
uusien keuhkokuvamuutosten ilmaantuminen 
kuukauden kuluessa. Yleisesti hyväksyttyjä 
kansainvälisiä kriteerejä IPF:n äkilliselle pa
henemisvaiheelle ei vielä ole, joskin neljä kes
kenään varsin samantyyppistä kriteeristöä on 
esitetty ja niitä on käytetty yleisesti aiheeseen 
liittyvissä tutkimuksissa (Collard ym. 2007) 
(tauluKKo 5). Aiheesta tehtyjen pienten tut
kimusten perusteella vaikuttaa siltä, että sai
rastuvat ovat tyypillisesti vanhempia miehiä, 
joiden perustauti on vielä varsin varhaisessa 
vaiheessa (Agarwal ja Jindal 2008). Taudin
kulku on ollut usein varsin huono, sillä suurin 
osa potilaista on menehtynyt ensimmäisten 
kuukausien kuluessa pahenemisvaiheen alka
misesta. Sittemmin on todettu, että äkillisiä 
pahenemisvaiheita saattaa esiintyä myös mui
den IIPtautien yhteydessä, jolloin taudinkul
ku muistuttaa IPF:n äkillistä pahenemisvai
hetta huonon ennusteensa puolesta. IPF:n 
lisäksi äkillisiä pahenemisvaiheita on kuvattu 
idiopaattisen NSIP:n, sidekudostauteihin liit
tyvän UIP:n ja NSIP:n sekä allergisen alve
oliitin yhteydessä (Park ym. 2007, Olson ym. 
2008, Suda ym. 2009). Tyypillinen histopa
tologinen piirre on DADmuutos varsinaisen 
perustautiin liittyvä muutoksen lisäksi. Siten 
IPF:n äkillisessä pahenemisvaiheessa keuhko
näytteessä on nähtävissä UIP:n lisäksi DAD. 

Taulukko 5.  Idiopaattisen keuhkofibroosin (IPF) 
äkilliselle pahenemisvaiheelle ehdotetut kriteerit 
(Collard ym. 2007).

Aikaisemmin tai pahenemisvaiheessa tehty IPF-diagnoosi

Hengenahdistuksen paheneminen 30 päivän aikana

Ohutleikekuvauksessa (HRTT) uudet molemminpuoliset 
mattalasimuutokset tai konsolidaatiot, retikulaatio tai 
hunajakennomuutos taustalla tavallisen interstitiaalisen 
pneumonian (UIP) tyyppisesti

Ei viitteitä keuhkoinfektiosta trakeaimu- tai keuhko-
huuhtelunestenäytteessä

Sydämen vasemman puolen vajaatoiminnan, keuhko-
embolian ja akuutin keuhkovaurion tunnetun tekijän 
pois sulkeminen
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Koska DADmuutosta esiintyy laajasti muis
sakin yhteyksissä, kuten AIP:ssä, infek tioissa 
(erityisesti influessaviruksien yhteydessä) ja 
lääkereaktioissa, sitä ei voida pitää spesifisenä 
histopatologisena löydöksenä millekään edel
lä mainituista taudeista, joiden diagnostiikka 
vaatii monialaista yhteistyötä.

IPF:n pahenemisvaiheessa mattalasimuu
tokset ja konsolidaatiot lisääntyvät äkillisesti 
ja runsaasti retikulaaristen ja hunajakenno
muutosten säilyessä oleellisesti ennallaan. 
NSIP:n pahenemisvaihessa nähdään samanlai
sia muutoksia (Silva ja Müller 2009). Tärkein 
erotusdiagnostinen vaihtoehto HRTTlöydös

ten suhteen on Pneumocystis jirovecii keuhko
kuume.

Lopuksi

Keuhkojen interstitiaalisten sairauksien diag
nostiikka on haasteellista. Sen pitäisi perustua 
kliinikon, radiologin ja patologin yhteistyö
hön. Oireet ja tavanomainen thoraxkuva joh
tavat harvoin tarkkaan taudinmääritykseen. 
Diffuusien keuhkoinfiltraattien tärkein ja ensi
sijainen jatkotutkimus on keuhkojen ohutlei
kekuvaus. Sen avulla voidaan yleensä tyypilli
sissä tapauksissa diagnosoida varsin luotetta
vasti IPF, sarkoidoosi ja allerginen alveoliitti. 
Usein RBILD:ssäkin radiologinen löydös 
riittää yhdessä kliinisten löydösten kanssa 
diagnoosiin. Kuitenkin useissa interstitiaalisis
sa keuhkosairauksissa radiologisten löydösten 
välillä on päällekkäisyyttä ja taudeissa saattaa 
olla epätyypillisiä ilmenemismuotoja. Ohut
leikekuvien analysointi vaatii radiologilta ko
kemusta, jonka kartuttamiseksi yhteistyö klii
nikkojen kanssa ja toimiva palautejärjestelmä 
ovat välttämättömiä. ■

YDINASIAT

88 Tavallisimpia8 interstitiaalisia8 keuhkosairauksia8
ovat8 interstitaaliset8 pneumoniat,8 sarkoidoosi8 ja8
aller8ginen8alveoliitti.

88 Oireet8 ja8 tavanomainen8 thoraxkuva8 johtavat8vain8
harvoin8 tarkkaan8 taudinmääritykseen8 diffuusien8
keuhkoinfiltraattien8tutkimisessa.

88 Interstitiaalisten8keuhkosairauksien8diagnostiikas-
sa8 ensisijainen8 jatkotutkimus8on8keuhkojen8ohut-
leikekuvaus8(HRTT).

88 Sen8 avulla8 voidaan8 yleensä8 varsin8 luotettavasti8
diagnosoida8 idiopaattinen8 keuhkofibroosi,8 sar-
koidoosi8 ja8 allerginen8 alveoliitti8 sekä8 usein8 myös8
respiratorinen8 bronkiitti8 ja8 interstitiaalinen8 pneu-
monia.

Summary

Diffuse pulmonary infiltrates – challenging diagnosis
The diagnostics of diffuse pulmonary infiltrates is based on high-resolution computed tomography 
of the lungs. In typical cases, this technique can usually be applied to diagnose IPF, sarcoidosis and 
allergic alveolitis quite reliably. Radiological findings in several interstitial pulmonary diseases are, 
however, overlapping and the diseases may involve atypical manifestations. Analysis of tomographic 
images requires an experienced radiologist.
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