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1. Kopsutransplantatsiooni näidustused 
 
1.1 Kriteeriumid patsientide võtmiseks transplantatsioonieelseks evaluatsiooniks ja 
kopsutransplantatsiooni üldised näidustused 
 
Evaluatsiooniks kopsutransplantatsiooni suhtes peaks suunama kõik lõppstaadiumis 
kopsuhaiged, kelle vanus on alla 65 aasta ja kellel puuduvad ilmsed vastunäidustused 
transplantatsiooniks. Käesolev juhend toetub eelkõige rahvusvahelise südame- ja 
kopstransplantatsiooni seltsi (ISHLT) 2006. aastal publitseeritud konsensusdokumendile 
(Orens).  
Kopsutransplantatsioonile tuleks suunata patsient kellel on progresseeruv raske kopsuhaigus, 
mille alternatiivsed ravivõimalused on ebaefektiivsed või ammendunud, kelle oodatav eluiga 
50% tõenäosusega on alla 2-3 aasta ja kelle elukvaliteet transplantatsiooniga seoses 
tõenäoliselt paraneb. Kriteeriumid, mis on aluseks patsiendi suunamisel evaluatsiooniks 
transplantatsiooni suhtes on märkimisväärselt liberaalsemad, kui kriteeriumid, mis on aluseks 
patsiendi võtmisel transplantatsiooni ootelehele. Äärmiselt oluline on evalueerida patsienti 
pigem varem kui liiga hilja. Mitmete, sageli kiirelt progresseeruva haiguskuluga, teadaoleva 
efektiivse või puuduva etiopatogeneetilise ravita haiguste puhul peaks transplantatsioonile 
mõtlema koheselt peale diagnoosi püstitamist - IPF, LAM, PVOD, PCH. Nn. „liiga vara“ 
evalueeritud haiged, samuti aeglaselt progresseeruva haigusega (KOK, alfa-1 antitrüpsiini 
puudulikkus) patsiendid tuleks võtta passiivsele ootelehele ning reevalueerida kord 0,5 aasta 
tagant. 
Konkreetsed näidustused haiguste kaupa patsientide suunamisel evaluatsiooniks on toodud 
allpool koos kopsutransplantatsiooni ootelehele võtmise näidustustega.  
 

1.2 Kopsutransplantatsiooni näidustused haiguste kaupa 

 
Kopsutransplantatsiooni haigusspetsiifiliste näidustuste leidmiseks hinnatakse haigusest 
tulenevat prognostilist eluiga mitmete faktorite põhjal nagu kliinilised andmed (haiguse 
staadium, radioloogiliste muutuste ulatus, histopatoloogilised tunnused, ägenemiste sagedus, 
reageerimine ravimitele, infektsioonide hulk, hospitaliseerimine intensiivravi osakonda, püsiv 
lisahapniku vajadus või kopsude mehhaanilise ventilatsiooni vajadus haiguse ägenemise ajal, 
progresseeruv kehakaalu langus jne), laboratoorsed (PaO2 ja PaCO2, neeru-, maksafunktsioon 
jne) ja funktsionaalsed näitajad (pulmonaalsed funktsionaalsed parameetrid, koormustaluvuse 
hindamise testid, ehhokardiograafia jne). (Orens, Nathan, Glanville). Patsiendi võtmisel 
ootelehele tuleb arvestada ka eeldatavat doonororgani ooteaega.  

 

1.2.1 Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), α1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) 

Suunamisel transplantatsioonile on määravaks järjepidev tervisliku seisundi halvenemine 
vaatamata optimaalsele ravile (bronhilõõgastid, loobumine suitsetamisest, rehabilitatsioon, 
kodune hapnikravi, endoskoopiline või kirurgiline kopsumahu vähendamine). Kõrge riski 
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kontingendiks tuleb lugeda neid KOK haigeid, kellel on anamneesis hüperkapniaga kulgenud 
ja hospitaliseerimist vajavad ägenemised, püsiv hüpokseemia, sekundaarne pulmonaalne 
hüpertensioon (Chaouat) või parema südamepoole puudulikkuse tunnused (Marulli, 
Selimovic). KOKi haige transplantatsioonile suunamisel ja ootelehel võtmisel lähtutakse 
BODE indeksist (vt. lisa) 

 

Näidustus KOK ja AAT haige transplantatsioonile suunamiseks  

 BODE indeks üle 5 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Patsiendid BODE indeksiga 7-10 või vähemalt üks järgnevaist: 
 Anamneesis hospitaliseerimine hüperkapniaga kulgeva ägenemise tõttu 

(PaCO2 > 50 mmHg) 
 Vaatamata hapnikravile esinev pulmonaalne hüpertensioon, Cor 

pulmonale või mõlemad 
 FEV1 < 20% eeldatavast normist ja/või DLCO < 20% eeldatavast 

normist ja/või homogeenne kopsude emfüseem.  

 

1.2.2 Idiopaatiline pulmonaalne fibroos (IPF) ja mittespetsiifiline interstitsiaalne 
pneumoonia (NSIP) 

Idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate hulgas on süsteemsete sidekoehaigustega 
mitteseotud IPF (morfoloogiliselt UIP) sagedaseim ja halvima prognoosiga (Orens, ATS/ERS 
consensus). Keskmine IPF patsientide elulemus alates diagnoosi kinnitamisest on 2,8-4,8 
aastat sõltuvalt fibroosi radioloogilisest väljendatusest, histopatoloogilistest muutustest, 
pulmonaalhüpertensiooni olemasolust ja reageerimisest ravile (Mason, Bjorarker, Mogulkoc, 
Thabut, Hospenthal). Halva haiguskuluga on samuti NSIP fibrootiline form ja UIP/NSIP 
segavorm, mille puhul tavapäraselt keskmiseks elulemuseks on 2 aastat diagnoosimise hetkest 
(Nathan). IPF kulg on küllaltki varieeruv ja etteaimamatu. Proportsionaalselt pikemale 
asümptomaatilisele perioodile järgneb tavaliselt suhteliselt kiire kopsufunktsiooni 
halvenemine, radioloogiliste muutuste ja hingamispuudulikkuse süvenemine. (Rinaldi, 
Thabut). Kuna enamusel juhtudel on medikamentoosne ravi tagasihoidliku efektiga ja 
haigusest tingituna prognoositav eluiga lühike, siis on kindlasti soovitav IPF patsientide 
varane evaluatsioon kopsutransplantatsiooni suhtes. (Orens, Rinaldi, Thabut). 
  

Näidustus IPF ja NSIP haige transplantatsioonile suunamiseks  

 Histoloogiliselt või radioloogiliselt tõendatud UIP olenemata VC väärtustest 

 Histoloogiliselt kinnitatud NSIP fibrootiline vorm 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Patsiendid, kellel on histoloogiliselt või radioloogiliselt tõendatud UIP ja 
vähemalt üks järgnevaist: 
 DLCO < 39% eeldatavast normist 
 FVC langus 10% või enam 6-kuise jälgimisperioodi vältel 
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 Saturatsiooni langus alla 88% 6 minuti kõnnitesti ajal 
 Meekärgjoonis (fibroosi skoor > 2) peeneraldusmeetodiga KT uuringul 

(HRCT) 

 Patsiendid, kellel on histoloogiliselt tõendatud NSIP ja vähemalt üks 
järgnevaist: 
 DLCO < 35% eeldatavast normist 
 FVC langus 10% või enam või DLCO langus enam kui 15 % 6-kuise 

jälgimisperioodi vältel 

 

1.2.3 Tsüstiline fibroos (CF) ja teised bronhiektaaside põhjused 

CF haigete eeldatav eluiga on viimasel ajal oluliselt pikenenud (enamus jõuab 
täiskasvanuikka). Siiski, raske CF kulu korral, mil tegemist on ulatuslike bronhiektaaside, 
halveneva kopsufunktsiooni ja süveneva hingamispuudulikkusega on transplantatsioon 
ainsaks elukvaliteeti ning elulemust parandavaks ravivõtteks juba lapseeas. (Spahr, 
Quattruchi). Vaatamata sellele, et CF ja mitte CF bronhiektaasidega kulgevate haiguste korral 
on enamasti hingamisteed koloniseeritud multiresistentsete organismide ja seente poolt, on 
sepsis ainsaks absoluutseks transplantatsiooni vastunäidustuseks. (Orens, Aurora). 
Burkholderia cepacia genomovaar III (cenocepacia) ja Burkholderia gladioli on mitmete 
uuringute alusel näidanud olulist seotust transplantatsioonijärgse kõrgema suremusega ja on 
seetõttu samuti tõsiselt võetavaks transplantatsiooni vastunäidustuseks (Murray). 
CF multisüsteemne avaldumus ja mitteinvasiivse ventilatsiooni vajadus ei ole 
vastunäidustusteks juhul, kui patsiendi toitumus on adekvaatne, infektsioon ja kaasnevad 
probleemid raviga kontrollitud (Orens, Spahr, Aurora). Mitte-CF bronhiektaasidega 
patsientide (bronhiektaasid sekundaarselt immuundefitsiitsussündroomile, infektsioonidele 
jne) korral tuleks transplantatsiooninäidustuse otsustamisel toetuda CF kriteeriumitele 
(Orens).  
 

Näidustus CF ja bronhiektaasidega haige transplantatsioonile suunamiseks  

 FEV1 < 30% pred. või FEV1 kiire halvenemine, iseäranis noorte naiste puhul 

 Kopsuhaiguse ägenemisel on esinenud vajadus hospitaliseerida intensiivravi 
osakonda 

 Antibakteriaalselt ravi vajavate ägenemiste hulk on varasemaga võrreldes 
suurenenud 

 Ravile allumatu ja/või korduv õhkrind 

 Korduvad veriköha episoodid, mis ei ole kontrollitavad embolisatsiooniga 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Hapniksõltuv hingamispuudulikkus 

 Hüperkapnia 

 Sekundaarne pulmonaalne hüpertensioon 
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1.2.4 Süsteemsete sidekoehaigustega assotsieeritud kopsude fibroos 

0,5% transplantatsioonide koguarvust moodustavad transplantatsioonid süsteemsest 
sidekoehaigusest tingitud kopsufibroosi (UIP või NSIP) ja/või pulmonaalhüpertensiooni tõttu. 
(Trulock) Olgugi, et süsteemse skleroosi haigete transplantatsiooni tulemused on olnud 
suhteliselt head, ei ole piisavate andmete puudusel konsensuspõhiseid kriteeriume välja 
töötatud. Ainsaks teadaolevaks vastunäidustuseks on aktiivse vaskuliidi olemasolu (Orens). 

 

1.2.5 Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH) 

Ravimata idiopaatilise pulmonaalse hüpertensiooni (IPAH) puhune keskmine elulemus 
täiskasvanutel ja lastel on 2,8 aastat. (D´Alonzo). Süsteemse skleroosiga assotsieeruva 
pulmonaalhüpertensiooniga patsientide prognoos on võrreldes IPAH grupiga halvem, seda ka 
epoprostenool ravi foonil. Samal ajal on kongenitaalse südamerikke (šhunt vasakult paremale) 
puhuse PAH patsientide prognostiline elulemus võrrelduna IPAH oluliselt parem. 
Haigusspetsiifilise ravi puudumise tõttu ja PAH ravis efektiivse ravimi epoprostenooli 
piiratud rakendatavuse tõttu on PAH seotud seisundite hulgas väga halva prognoosiga 
pulmonaalne venooklusiivne haigus (PVOD) ning pulmonaalne kapillaarne hemangiomatoos 
(PCH), haigusseisundid, mille ainsaks tervistavaks võimaluseks on kopsusiirdamine (Orens). 
Viimase aastakümne edusammud PAH medikamentoosses ravis on võimaldanud haiguse 
kulgu modifitseerides märkimisväärselt parandada patsientide elukvaliteeti ja pikendada 
eluiga. Patsientide lülitamine transplantatsiooni ootelehele peaks toimuma ravi foonil 
jätkuvalt halveneva funktsionaalse seisundi ja hemodünaamika parameetrite korral püüdes 
siiski vältida kriitiliselt haigete arvamist kandidaatide hulka (Orens, Klepetko). Preoperatiivse 
inotroopse ravi vajaduse korral on soovitavaks kirurgiliseks ravimeetodiks pigem südame- ja 
kopsude transplantatsioon kui kahe kopsu transplantatsioon (Toyoda). 
 

Näidustus PAH haige transplantatsioonile suunamiseks  

 Vaatamata käimasolevale ravile NYHA III või IV funktsionaalsele klassile 
vastav südamepuudulikkus 

 Kiirelt halvenev haiguskulg 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Maksimaalsel medikamentoossel ravil püsib NYHA III või IV 
funktsionaalsele klassile vastav südamepuudulikkus 

 Madal koormustaluvus (läbib < 350 m 6 minuti kõnnitestil) 

 Intravenoosse epoprostenooli või tema ekvivalendi ebapiisav raviefekt 

 Südameindeks (CI) < 2 liitrit/minutis 

 Paremas koja rõhk üle 15 mmHg 

 

5



1.2.6 Sarkoidoos 

Multisüsteemse haaratuse tõttu on sarkoidoos äärmiselt komplitseeritud haigus. 
Raskendavateks asjaoludeks võivad osutuda kaasnevad südame-, maksa-, neeru-, 
närvisüsteemi kahjustus, bronhiektaasid multiresistentsete haigustekitajatega ja Aspergilluse 
kolonisatsiooniga, sekundaarse pulmonaalhüpertensiooni ja hüpokseemia olemaolu. Kuna 
tegemist on valdavalt kroonilise, väga varieeruva haiguskuluga haigusega, on üsna 
keeruliseks ülesandeks transplantatsiooni ajastamine (ISHLT). 
 

Näidustus sarkoidoosihaige transplantatsioonile suunamiseks  

 NYHA III või IV funktsionaalsele klassile vastav südamepuudulikkus 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Oluliselt langenud füüsiline koormustaluvus (NYHA III või IV 
funktsionaalne klass) ja vähemalt üks järgnev tunnus: 
 Rahuoleku hüpokseemia 
 Pulmonaalne hüpertensioon 
 Parema koja rõhk üle 15 mmHg 

 

1.2.7 Lümfangioleiomüomatoos (LAM) 

LAM on väga harv haigus, mille ravivõimalused on piiratud ja seisnevad peamiselt 
komplikatsioonide ravis. Lõppstaadiumis hingamispuudulikkusega LAM-i ainsaks 
ravivõimaluseks on kopsusiirdamine. Haigete elulemus on üldjuhul sümptomite tekkest 
mõõdetuna keskmiselt 10 aastat (Orens). Halva prognoosi tunnusteks on FEV1/FVC langus 
(obstruktsioon), suurenenud kopsude totaalkapatsiteet (TLC) ja histoloogilises preparaadis 
tsüsiliste muutuste domineerimine võrreldes silelihasproliferatsiooniga (Reynaud-Gaubert).  
 

Näidustus LAM haige transplantatsioonile suunamiseks  

 NYHA III või IV funktsionaalsele klassile vastav südamepuudulikkus 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Kopsufunktsiooni ja füüsilise võimekuse väljendunud langus (VO2 < 50 % 
eeldatavast) 

 Rahuoleku hüpokseemia 

 

1.2.8 Pulmonaalne Langerhans´rakuline histiotsütoos (LCH) eosinofiilne granulomatoos 

LCH hõlmab kliiniliselt avalduselt ja prognoosilt äärmiselt mitmekesist, teadmata 
etioloogiaga haigusgruppi, mis on kopsude transplantatsiooni väga harvaks põhjuseks 
(Trulock, Tazi). Kõrgeks riskirühmaks tuleb pidada patsiente, kellel esineb LCH 
assotsieeritud PH, alanenud kopsude difusioonivõime, FEV1 ja FEV1/FVC langus, 
suurenenud residuaalmahu (RV) ja TLC suhe (Orens). 
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Näidustus LCH haige transplantatsioonile suunamiseks  

 NYHA III või IV funktsionaalsele klassile vastav südamepuudulikkus 

Näidustus transplantatsiooniks 

 Väljendunud kopsufunktsiooni ja füüsilise võimekuse langus  

 Rahuoleku hüpokseemia 
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2. Kopsutransplantatsiooni vastunäidustused 
 
Mitte kõigi lõppstaadiumis kopsuhaigusega haigete puhul ei ole võimalik 
kopsutransplantatsiooni kui ravimeetodit kasutada. Lisaks patsiendi oma motiveeritusele ja nii 
füüsilisele kui ka vaimsele valmisolekule kopsutransplantatsiooni läbi teha on vajalik ka 
patsiendi perekonna ja lähedaste igakülgne toetus ning abi. Potentsiaalne transplantatsiooni 
kandidaat peab olema loobunud suitsetamisest vähemalt 6 kuud ja ta peab olema võimeline 
läbi tegema pulmonaalset rehabilitatsiooniprogrammi.  
 

Üldised vastunäidustused kopsutransplantatsiooniks 

 äge haigus 

 ravimatu ekstrapulmonalne infektsioon 

 HIV infektsioon 

 B ja C hepatiit 

 alla 5 aasta tagasi ravitud pahaloomuline kasvaja 

 raske organpuudulikkus (neer, maks) 

 väljendunud rindkereseina või lülisamba deformatsioon 

 raske koronaarhaigus või südamepuudulikkus 

 suitsetamine 

 alkoholi või narkosõltuvus 

 kontrollimatu psüühikahäire 

 mittekoopereeruv patsient 

 
Lisaks absoluutsetele vastunäidustustele on mitmeid nn. relatiivseid vastunäidustusi, milliste 
esinemise korral tuleb põhjalikult kaaluda kasu ja kahju vahekorda konkreetse patsiendi 
puhul. Mitme relatiivse vastunäidustuse kooseksisteerimine muudab kopsutransplantatsiooni 
vägagi riskantseks.  
 
 

Kopsutransplantatsiooni relatiivsed vastunäidustused  

 vanus > 65a 

 adipoossus (BMI > 130%) 

 kahheksia (BMI < 70%) 

 varasem rindkereoperatsioon 

 kriitilises seisundis haige (JH, ECMO) 

 haige kes ei ole võimeline rehabilitatsiooniks 

 koduse/lähedaste toetuse puudumine 

 raske osteoporoos 

 kolonisatsioon ravimresistentsete haigustekitajatega (bakterid, seened, mükobakterid) 

 ravimata diabeet, hüpertoonia, haavandtõbi, reflukshaigus 
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