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Pasienten:

Mann, i slutten av 60 årene
Tidligere håndverker
Røykt siden ungdommen, inntil ca. 25/dag
Kjent KOLS-diagnose, ellers frisk. 
Ingen faste medikamenter



Røntgenkontroll ifm nedre luftveisinfeksjon i 2009:
Normale hjerte-lungefunn.



Henvises i 2010 til CT Thorax pga hoste med spørsmål om 
interstitiell lungesykdom. TLCO på 62%.
CT viser en lett grad av centrilobulært emfysem og et fåtall små, 
uspesifikke noduli, ellers upåfallende.



2013: Henvises til lungelege pga økende tørrhoste siste 6 mnd. Leukocytose og 
litt lav Hb, trc, men klinisk ikke mistanke om infeksjon. Mulig restriktiv spirometri 
kombinert med obstruksjon. Normal klinisk organstatus. Ikke 
nattesvette/feber/vekttap.

Røntgen Thorax: Tilkommet bilaterale fortetninger med retkiulonodulært preg.
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Supplerende CT, 

mai 2013:

Tilkommet multiple, 

uregelmessige 

cyster, særlig i 

midtre og øvre 

lungeavsnitt.

Tydeligst i basale 

lungeavsnitt ses i 

tillegg 

mikronodulære 

fortetninger, dels 

vanskelig 

avgrensbare, 

mattglassnatur. 

Utseendemessig 

kunne fortetningene 

dels ligne på «tre-i-

knopp».

Costofreniske

områder synes å 

være spart.

En god kollega 

foreslår denne 

diagnosen:



� Pulmonary Langerhans celle histocytosis (PLCH)

� Diagnosen ble bekreftet ved transbronkial biopsi ved 
St.Olavs Hospital noen uker senere.

Langerhanscelle histocytose:



Langerhanscelle histocytose:
Peribronkiolær infiltrasjon av noduli med Langerhansceller

Langerhansceller er en undergruppe av dendritiske immunceller. Disse er 
primært lokalisert i vev som er i kontakt med vårt ytre miljø som hud, lunger og 
GI-tractus.

Cellene finner og fagocyterer patogene organismer og presenterer 
proteinfragmentene på sin overflate og kan slik stimulere både T- og B-
cellerespons.

Langerhansceller hovedsakelig lokalisert i epidermis og ble først beskrevet av 
Paul Langerhans i 1860-årene.



Langerhanscelle histocytose, forts:
Finnes nesten utelukkende hos røykere (95%)  -noe som støtter opp under 
antigenteorien (det er en del antigener i sigarettrøyk..)

Starter ofte i 30-40-årene, men en pasient med mild sykdom kan først få den 
diagnostisert flere år senere.

Noen mener litt flere kvinner enn menn rammes, Statdx: F=M.

Klinikk: Dyspnoe, hoste, fatigue, spontan pneumothorax

Spirometri: Obstruktivt, restriktivt eller blandet mønster.

DLCO: Redusert hos opp til 90% av pasientene.

Utvikling av sykdommen: Opptil 50%: Stabilt forløp. Opptil 25% Spontan 
regress. 25%: Sykdommen progredierer. 

Det er anbefalt å seponere røyken, men det er omdiskutert(?) om dette har noen 
effekt på forløpet.



Radiologiske funn:
Røntgen Thorax:
Normalt eller økt lungevolum
Retikonodulære fortetninger i midtre/øvre lungeavsnitt

CT Thorax:
Irregulære små noduli og cyster spredt blant normalt lungeparenkym i 
hovedsakelig midtre/øvre lungeavsnitt.
Noduli:

Centrilobulære, peribronkiale, peribronkiolare
Uskarpe avgrensning, 1-10 mm
Kaviterer

Cyster: 
Vanligere enn noduli
1-30 mm
Bisarr form

Også forekommende:
Mattglassfortetninger, retikulære fortetninger, konfluerende cyster, mm



Differensialdiagnoser:

� Lymphangioleiomyomatosis (LAM)
� Pneumocysis jiroveci pneumoni
� Silicosis
� Pneumoni



Hvordan gikk det?

� Vår pasient kom til kontroll sist desember og de cystiske 
forandringene hadde da tydelig progrediert.

� Pasienten har i forløpet av sykdommen klart å seponere 
røyken og brukt varierende doser prednisolon, opp til 40 
mg/dag.

� Ny kontroll nå i februar: Cystene var da uten sikker endring, 
men de små noduliene hadde gått tilbake, slik at det kan 
tenkes at sykdommen nå vil stabilisere seg. 

� Pasienten er nå besværet i form av raskt innsettende 
slitenhet ved liten/moderat aktivitet. TLCO: 2,2 (23%). 



De tre siste undersøkelsene:



Kilder:


