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Sidonnaisuudet kahden 
viimeisen vuoden ajalta 

 LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri 

 Päätoimi  
– Apulaisylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala 

 Sivutoimet 
– ei 

 Tutkimus ja kehitystyö 
– Keuhkofibroosi- ja eläinpölyallergioita sekä keuhkosyövän sädehoitoa tutkivien 

ryhmien jäsen 

 Koulutustoiminta 
– Toistuvia luentoja SKLY-koulutuksissa ja kansainvälisissä bronkologian alan 

koulutuksissa  

– ERS 2017 (Roche Oy) 

 Luottamustoimet terveydenhuollon alalla  

– Akava varaluottamusmies  



Taustaa 

Keuhkoerikoisalan sairauksista jopa 
25%:iin liittyy keuhkopussiongelma 

Eksudatiivisen keuhkopussinesteen 
taustalla 
–Maligniteetti 

–Tb   

–parapneumoninen/empyeema  

–elintoiminnot 

– lääkkeet 
>50 aiheuttajaa 

 



Tavoitteet 

 

 tarpeettomien tutkimusten 

välttäminen 

 toistettujen tutkimusten välttäminen 

–kuvantamisen hyödyntäminen 

– sokkobiopsian asema? 

keuhkopussin tähystyksien käyttö 

 

 









Kuvantaminen 

 THX-kuva 

– 20-200 ml 

– makuukuva! 

 UÄ 

– pienet nestemäärät 

– parempi kudos/neste-erottelu 

– septat 

– näytteenoton kohdentaminen 

– ilmarintariskin ja suonipiston hallinta 
 välttämätön osa pleuradiagnostiikkaa ja toimenpiteitä 





Chest sonography. How it can help us? 
Lung scanning 
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1. Explore both side (start with normal side) 

2. Identify diaphragm, liver, spleen and kidneys 

3. Pleural effusion: characteristic, rib spaces, echogenicity, loculated… 

4. Lung scanning: sliding sign, lines A, lines B, atelectasis, Doppler, air 

bronchogram… 

5. Measure abnormal findings 

6. Record or print images and written report 

MENTAL CHECKLIST 
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Seashore and Bar code (M-mode) 
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• No lung sliding  on the B Mode 

• Stratosphere sign = Bar code sign 

• a sudden change on M mode = precise 
location where the collapsed lung 
reaches the wall 

• “sandy” pattern is generated in MM 
space 

• One B line in M space on 2D (lung 
sliding)   

• Lung sliding on the B Mode 

• Seashore sign on the M Mode 
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Konsolidaatio ja massa 



UÄ Spesifisyys ja sensitiivisyys 





Nestenäytteen otto 

 

kuka ottaa? 
– keuhkolääkäri on pleuran sairauksien 

asiantuntija 

21 G neula, 50 ml ruisku (luer lock?) 

UÄ-ohjaus 

katso ja haista 
–verisyys, kirkkaus, paha haju, 

juoksevaa vai jähmeää? 



Pleurabiopsia 

Tb-epäilyssä sokkobiopsia (viljely) 

maligniteetissa osuvuus n. 40%     
(Maskell et al. 2003 Thorax) 

–  LA torakoskopia / VATS / UÄ / TT? 

 

UÄ-ohjattu Abrams vai TT-ohjattu 

leikkaava neula? 



ei-tuberkuloottinen pleurasairaus 

UÄ-Abrams 63, TT-ohjattu true-cut 

29 

–Abramsilla hieman, ei merkitsevästi 

suurempi pala 

– sensitiivisyys / spesifisyys 

71% / 75%       100% / 100% 

 



Torakoskopia 

American College of Surgeons 1922: 

– ”In making a differential diagnosis 
between tumors and pleurisy of other 
origin, thoracoscopy is of no small 
value” 

Hans-Christian Jacobaeus 

1879-1937 





LA torakoskopia / VATS 

Maligniteeteissa osuvuus 95% 

–Neste +1%; neste ja sokkobiopsia +2% 

 

Tb:ssä osuvuus 94%  

 
Sakuraba et al. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2006 















Take home  

 Ultraääni on välttämätön pleuran tutkimisessa ja 

näytteenoton kohdentamisessa 

 keuhkolääkäri voi ottaa näytteitä myös 

pleuraalisista tuumoreista / paksuuntumista 

 keuhkolääkärin UÄ-koulutuksesta ja UÄ-laitteiden 

tasosta on pidettävä huolta 

 torakoskopiaan on edettävä, jos diagnoosi jää 

epäselväksi 

– enintään kaksi nestenäytettä 


