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Keuhkoahtaumatauti 

 

• 21.11.2019 päivitetty Käypä hoito -suositus 

 



Tämän esityksen sisältö 
• Keskeistä KH päivityksessä 
• Mitä uutta - pähkinänkuoressa 
• Diagnostiikka 
• Kokonaisvaltainen arvio ja –hoito 
• Ilmiasuajattelu  
• Lääkehoito ja eosinofiilit 
• Vältä viisaasti, kohdenna oikein (ics, ohjattu omahoito) 
• Omahoito 
• Ennusta tulevaisuutta – Kahoot-äänestys 
• Yhteenveto 
 



Keskeistä 1(2) 
• Tehokkain tapa ehkäistä keuhkoahtaumatautia on savuttomuus. 

• Diagnostiikkaa tulee parantaa, ja siihen tulee liittää tupakasta vieroitus. 

• Tupakoinnin lopettaminen ja liikunta ovat keskeinen osa hoitoa. 

• Lääkehoidolla vähennetään oireita, kuten rasituksessa ilmenevää 
hengenahdistusta, ja estetään pahenemisvaiheita. 

• Liitännäissairaudet huonontavat ennustetta ja niiden toteaminen sekä 
suositusten mukainen hoito ovat osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 

 



Liitännäissairaudet 

Peltola et al (submitted) 



Keskeistä 2(2) 

• Yli 20 askivuotta tupakoineiden potilaiden keuhkoahtaumatautia voidaan 
seuloa oirekyselyllä ja mikrospirometrialla terveydenhuoltokäyntien 
yhteydessä. 

• Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka perustuu riskitekijöiden arvioon, 
oireisiin ja spirometriaan. 

– Spirometriassa todetaan obstruktio, kun FEV1/FVC < 0,7 avaavan lääkkeen 
antamisen jälkeen.  

– Taudin vaikeuden luokittelevat oireet, pahenemisvaiheet ja FEV1-suureen Z-
arvo. 



Case-finding 



Keuhkoahtaumatauti, COPD 
• 3. yleisin kuolinsyy maailmassa 2016 (WHO),   

• 3 miljoonaa COPD-kuolemaa maailmassa vuonna 2016, 5,3% kuolemista 
• Suomessa  

– 1148 COPD-kuolemaa vuonna 2017 
– Spirometriassa todetun obstruktion perusteella keuhkoahtaumataudin 

esiintyvyys vuosina 2000–2001 oli miehillä 4,3 % ja naisilla 3,1 
%  (Terveys2000) 

– 2006 esiintyvyys oli tupakoimattomilla 3 %, alle 20 askivuotta tupakoineilla 4 
%, 20–29,9 askivuotta tupakoineilla 12 % ja ≥ 30 askivuotta tupakoineilla 27 % 

– Esiintyvyys ennallaan 1990-luvulta 2000-luvulle (Vasankari et al) 

• COPD kuorma maailmassa kasvaa tulevina vuosikymmeninä  
– Altistuminen riskitekijöille 
– Väestön ikääntyminen 

 

R 
2016a

nk 

GHE 
code 

Cause Deaths 
(000s) 

% deaths Deaths per 
100,000 

population 

1 113 Ischaemic heart disease 9433 16,6 126 

2 114 Stroke 5781 10,2 77 
3 118 

Chronic obstructive pulmonary disease 3041 5,3 41 
4 39 Lower respiratory infections 2957 5,2 40 
5 95 

Alzheimer disease and other dementias 1992 3,5 27 
6 68 Trachea, bronchus, lung cancers 1708 3,0 23 
7 80 Diabetes mellitus 1599 2,8 21 

Rank GHE 
code 

Cause 
2030 

Deaths 
(000s) 

% deaths Deaths per 
100,000 

population 

1 113 Ischaemic heart disease 11740 17,2 137 

2 114 Stroke 7180 10,5 84 

3 118 Chronic obstructive pulmonary disease 3864 5,7 45 

4 95 Alzheimer disease and other dementias 3281 4,8 38 

5 39 Lower respiratory infections 3221 4,7 38 

6 80 Diabetes mellitus 2413 3,5 28 

7 68 Trachea, bronchus, lung cancers 2019 3,0 24 

WHO 2019 



Mitä uutta päivityksessä? 
• Potilaalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli sairauden hoidossa. Ohjattu 

omahoito pahenemisvaiheita varten vahvistaa potilaan valmiuksia sairauden 
hallinnassa.  

• Lääkitys aloitetaan, jos potilaalla on säännöllisesti keuhko-ahtaumataudin oireita 
tai suuri riski saada pahenemisvaiheita. 

– Oireita hoidetaan ja pahenemisvaiheita estetään inhaloitavalla pitkävaikutteisella 
avaavalla antikolinergilla, beeta2-agonistilla tai näiden yhdistelmällä.  

– Inhaloitavaa glikokortikoidia kokeillaan, jos potilaalla on samanaikainen astma tai jos 
on ollut vähintään kaksi keskivaikeaa pahenemisvaihetta tai yksi sairaalahoitoinen 
pahenemisvaihe ja etenkin jos pahenemisvaiheiden lisäksi veren eosinofiilien (B-Eos) 
taso on yli 0,3x109 solua/l. 



© 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 



DIAGNOOSI 
Oireet, Riskitekijät 

Spirometria (toista jos rajalöydös) 
Erotusdg (astma ym) 

Eosinofiilit 

ALKUARVIO 
FEV1 

Oireet (CAT, mMRC) 
Pahenemisvaihehistoria 

Tupakointistatus 
Liitännäissairaudet 

 

ALKUHOITO 
Tupakoinnin lopettaminen 

Rokotukset 
Aktiivinen elämäntapa ja liikunta 

Alun lääkehoito 
Omahoito-opetus 

riskitekijöiden hallinta, Inhalaatiotekniikka 
Hengenahdistuksenhallinta,Kirjallinen ’action plan’ 

Liitännäissairauksien hoito 

KONTROLLI 
-Pahenemisvaiheita? 
-Tupakointistatus? 
-Fyys. akt. ja liikunta? 
-Tarvetta kuntoutukselle? 
-Omahoitovalmiudet 

-Hengenahdistus 
-Kirjallinen action plan 

-Happihoito, NIV, LVRS? 
-Palliatiivinen hoito? 
-Rokotukset,Liitännäissairaudet 
-Spirometria vuosittain 
 

SÄÄDÄ 
Lääkehoito 

Lääkkeetön hoito 

GOLD 2020 
mukaillen 



Diagnostiikka 

Keuhkoahtaumatauti 

Spirometria 
ja bd 

Riskitekijät 
Oireet 



Post-bd FEV1/FVC <0,7 

 Change of the threshold of FEV1/FVC 
ratio will change the amount of 
misdiagnosis in both directions. 
Application of the LLN definition in 
elderly patients which generally results in 
FEV1/FVC levels smaller than 0.7 reduces 
the number of FP diagnoses but 
subsequently increases the FN. 

Respir Res. 2012; 13(1): 13. 
Published online 2012 Feb 6. doi: 10.1186/1465-9921-13-13 
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Fixed ratio vs 
LLN 



Diagnostiikka  

• Keuhkoahtaumataudin diagnoosin kulmakiviä ovat 

– altistushistoria 

– oireet 

– bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa havaittava keuhkoputkien 
ahtauma eli obstruktio (FEV1/FVC < 0,7). 

• Altistavista tekijöistä kartoitetaan  

– tupakointi askivuosina, passiivinen tupakointi ja työperäinen altistuminen 

– aiemmat hengitystieinfektiot ja astma 

– suvun hengitystiesairaudet (astma, keuhkoahtaumatauti). 



Oireet 

• Keuhkoahtaumataudin tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, 
yskä ja limannousu. 

– Ne ovat aihe spirometriaan ja muihin diagnostisiin tutkimuksiin.  

• Pitkälle edenneen taudin oireita ovat hengenahdistus vähäisessä 
rasituksessa tai levossa, yskä, laihtuminen, väsymys ja toistuvat 
pahenemisvaiheet. 

• Oireet ja pahenemisvaiheet tulee kartoittaa, sillä ne vaikuttavat 
hoidon valintaan. 

 



Keuhkojen toimintakokeet 

• Keuhkoahtaumataudin diagnostiikassa spirometriaan liitetään aina 
bronkodilataatiokoe. 

– Uloshengityksen sekuntikapasiteetin alentunut suhde nopeaan 
vitaalikapasiteettiin (FEV1/FVC) < 0,7 bronkodilataation jälkeisessä 
spirometriassa sopii keuhkoahtaumatautiin. 

• Merkitsevä bronkodilataatiovaste (12 % ja vähintään  
200 ml:n suurenema sekuntikapasiteetissa) voidaan todeta 
keuhkoahtaumataudissa 25–50 %:lla potilaista. 

• Keuhkoahtaumataudin vaikeusasteen määrityksessä obstruktion 
vaikeus FEV1 -arvon perusteella on vain yksi osatekijä.  



Keuhkoahtaumataudin kliininen vaikeusaste 
Lievä • Ei toistuvia pahenemisvaiheita 

• Vähäiset oireet (CAT-testi yleensä < 10 pistettä) 
• FEV1 Z-arvo yleensä ≥ - 2,5 
• Ei säännöllisen lääkityksen tarvetta 

Vaikea • Toistuvia pahenemisvaiheita 
• Jatkuvat oireet (CAT-testi yleensä > 10 pistettä) 
• Säännöllisen lääkityksen tarve 

Erittäin vaikea • Toistuvia vaikeita pahenemisvaiheita 
• Hyvin hankalat päivittäiset oireet (CAT-testi yleensä ≥ 20 pistettä)  
• FEV1 Z-arvo yleensä < -4,0 
• Säännöllisen lääkityksen tarve 

CAT-testi = COPD Assessment Test, COPD:n arviointitesti 
FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 second, sekuntikapasiteetti 
Z-arvo = Tuloksen poikkeama viitearvoaineiston keskihajonnan (SD) kerrannaisena 



Laboratoriotutkimukset 

Laboratoriotutkimuksia käytetään  

• muiden tautien sulkemiseen pois 

• akuutin infektion toteamiseen 

• akuuttitilanteen arvioon taudin pahenemisvaiheen yhteydessä. 

Veren eosinofiilitaso (B-Eos) 

• voi vaikuttaa kliinisen ilmiasun määritykseen 

• lääkehoidon valintaan. 

• Se on suositeltavaa määrittää diagnostiikkavaiheessa. 



Keuhkoahtaumataudin kokonaisvaltainen arvio 

Oireiden ja elämänlaadun kartoittamisessa voidaan käyttää kyselylomakkeita: 

• laaja-alainen CAT (COPD Assessment Test) -testi 

•hengenahdistusta kartoittava mMRC (modified Medical Research Council dyspnea scale) -testi 

Ravitsemustila, erityisesti laihtuminen, kartoitetaan. 

Potilaan suorituskykyä voidaan testata 6 minuutin kävelytestillä (engl. 6MWT) 
tai rasitusergometrilla.  

Toimintakykyä arvioidaan kysymällä esimerkiksi sitä, miten potilas selviää 
kotiaskareissaan, harrastuksissaan tai työssään. 



Ilmiasuajattelu 

Lancet 2017 Rabe & Watz 

F. Sciurba 









Taulukko. Tupakoinnin lopettamisen, liikunnan ja keuhkoahtaumataudin hoidossa 
käytettävien lääkkeiden vaikutuksia keuhkoahtaumataudissa. 

  Tupakoinnin 

lopettaminen 

Liikunta Lyhytvaikutteinen 

avaava 

(beeta2-agonisti 

tai antikolinergi) 

Pitkä-

vaikutteinen 

beeta2-

agonisti 

Pitkä-

vaikutteinen 

antikolinergi 

Inhalaatio- 

steroidin 

lisääminen 

vaikeassa 

keuhkoahtauma-

taudissa * 

Roflumilasti 

vaikeassa 

keuhkoahtauma-

taudissa 

Oireet + + + + + (+) - 

Obstruktion 

lievittyminen 

+ - + + + (+) (+) 

Pahenemis-

vaiheiden 

väheneminen 

+ + - + + + + 

Taudin 

eteneminen 

(vuosittainen 

FEV1:n lasku) 

+ ? - - - (+) ? 

Kuolleisuus + + - - - (+) ? 

+ Selvä suotuisa vaikutus           (+) Vähäinen tai mahdollinen suotuisa vaikutus                - Ei vaikutusta                   ? Ei tutkittua tietoa 

* Käytännössä tarkoittaa useimmiten yhden tai kahden pitkävaikutteisen avaavan vaihtamista inhalaatiosteroidia sisältävään ns. 

  kombinaatiovalmisteeseen. 



Valitse oikein - vältä viisaasti 

• Ics hyöty: vähentää pahenemisvaiheita 

• Jos eosinofiileja vähän (alle 100), hyöty 
epätodennäköinen 

• Jos eosinofiileja vähän , pneumonian HR 1,975 

• Jos krooninen bronkiaalinen infektio, 
pneumonian HR 1,635 

• Jos molemmat, HR 3,126 AJRCCM 2020 Garcia-Martinez et al 



AJRCCM 2020 Garcia-Martinez et al 



Inhalaatiosteroidin kohdentaminen 
… jos potilaalla on toistuvia pahenemisvaiheita huolimatta asianmukaisesta  
bronkodilatoivasta lääkityksestä, ics-harkinta 

Agusti el al 2018 



ICS-lääkityksen (inhaloitava glukokortikoidi) 
aloittaminen keuhkoahtaumataudissa 

Taulukon avulla voi arvioida, kenelle potilaalle aloittaisi 

ICS-lääkityksen pitkävaikutteisen avaavan lääkityksen 

(LAMA ja/tai LABA) rinnalle. 



ICS-lääkityksen vähentäminen tai lopettaminen 
keuhkoahtaumataudissa 

ICS = inhaloitava 

glukokortikoidi 

 

Kuvan perusteella 

voi arvioida, 

milloin ICS-hoitoa 

kannattaisi 

kokeilla vähentää 

tai lopettaa. 

 

Astma-

keuhkoahtauma-

tauti-ilmiasua 

sairastavien 

hoitoon ICS 

kuuluu.  



Kotihappihoito 

Kotihappihoito 

• ilmeisesti pienentää kuolleisuutta keuhko-ahtaumatautipotilailla, joilla on vaikea 
hypoksemia B. 

• ei ole ilmeisesti apua kuolleisuuden pienentämiseen lievässä tai keskivaikeassa 
hypoksemiassa B. 

• aloitetaan erikoissairaanhoidossa, mikäli aloittamisen kriteerit täyttyvät. 

Rasituksenaikainen tai lyhytaikainen oireenmukainen happilisä  

• ei ilmeisesti lievitä merkittävästi hengenahdistusoireita keuhkoahtaumatautipotilaalla, 
jolla pitkäaikaishappihoidon kriteerit eivät täyty B. 

Happihoidon käyttämättömyys tai tupakointi happihoidon aikana on aihe 
kotihappihoidon lopettamiseen. 



Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) 

NIV hyperkapnisilla (pCO2 > 6 kPa) potilailla: 

• ei todennäköisesti vähennä pahenemisvaiheita tai sairaalahoidon tarvetta C 

• eikä paranna kaasujenvaihtoa, rasituksensietokykyä, elämänlaatua, hengityslihasvoimaa 
tai unen tehokkuutta C 

• saattaa vähentää kuolleisuutta C.  

Yöllistä noninvasiivista ventilaatiota voidaan harkita (joko happihoidon kera tai 
ilman), jos keuhkoahtaumatautipotilaalla on adekvaatin hoidon aikana 

• krooninen hyperkapnia ja toistuvia pahenemisvaiheita, joiden aikana hän tarvitsee 
noninvasiivista tai invasiivista ventilaatiota tai 

• voimakas hyperkapnia happihoidon aikana ja oireita yöllisestä hypoventilaatiosta.  



Kirurginen hoito 

Keuhkonsiirto 

• Ensisijaisena tavoitteena on aina elinajan piteneminen. 

• Sopiva potilas voidaan lähettää erikoissairaanhoitoon keuhkonsiirtoarvioon, 
mikäli tauti etenee ja oireet lisääntyvät maksimaalisesta lääkkeettömästä (mm. 
liikunnallinen kuntoutus) ja lääkkeellisestä hoidosta huolimatta. 

• Pitkän tupakointihistorian aiheuttamat liitännäissairaudet ja suurentunut 
maligniteettiriski voivat estää keuhkonsiirron. 

Keuhkojen pienennysleikkaus 

• Keuhkoista poistetaan pahimmin tuhoutuneita alueita vaikeaa emfyseemaa 
sairastavilta.  



Palliatiivinen hoito 

• Kun keuhkoahtaumatauti on edennyt pitkälle, keskustellaan 
ennusteesta, hoidon rajoista ja potilaan toiveista. 

• Hoito on oirekeskeistä. 

– Opioidi saattaa lievittää hengenahdistusta vaikeassa 
keuhkoahtaumataudissa silloin, kun muut hoidot eivät tuo riittävää 
apua C.  

– Happi ei lievitä hengenahdistusta paremmin kuin ilmavirta, jos 
potilaalla ei esiinny hypoksemiaa. 

 



Pahenemisvaiheet 
• Dg edelleen kliininen 
• Tunnistaminen ja vaikeusastearvio 
• Hoito 

– Jos ICS+LABA, 2x 10 vrk (1 tutkimus) 
– Milloin antibiootti? Kokonaisvaltainen arvio 

• Yskösten purulenssi 
• CRP 

– Kortisonin asema 



Kirjallinen suunnitelma 
pahenemisvaiheita varten 



Butler et al NEJM 2019 



COPD:n pahenemisvaiheet: osa 
eosinofiilisia 

Kim ERJ 2017 

Parempi steroidivaste (Bafadhel et al Chest 
2016) 
 Matalat eosinofiilit (<50) – kuolemanriski 
vakavassa exassa (Steer et al Thorax  2012) 
Onko eosinofiiliköyhässä pahenemisvaiheessa 
systeemisteroidista haittaa? Tutkimuksia menossa, 
valmistuvat 2020 Sivapalan T et al CORTICO-COP 
(BMC Pulm Med 2017;17:114 



Ohjattu omahoito 



Mitä on ohjattu omahoito 
keuhkoahtaumataudissa? 

• Omahoidon perusta on tieto keuhkoahtaumataudista 
ja taito hoitaa sairautta 

– Health literacy  ja eHealth literacy  - parempi koettu 
terveyteen liittyvää elämänlaatua COPD-potilailla 
(Stellefson M et al  J Med Internet Res. 2019;21(6):e12165. 
Published 2019 Jun 6. doi:10.2196/12165) 

• Luotettava tutkittu tieto 

• Terveydenhuollon ammattilaisen  ohjaus 



Mitä on omahoito 
keuhkoahtaumataudissa? 

• Omahoidon perusta on tieto keuhkoahtaumataudista ja taito hoitaa 
sairautta 
– Ansassa, sosiaalisesti eristäytyneet, turhautuneet; sairaalahoidon riski 

suuri ja 30d readmission 20% 
– Riittämätön sairausspesifisen itsehoito-opin tarjonta merkittävä 

ongelma COPD:ssa 
– Sairauteen liittyvän tiedon siirtämisellä ei välttämättä ole 

pitkäkestoisia käyttäytymisen muutoksen vaikutuksia 
keuhkoahtaumassa  

– Tieto yksin ei riitä parantamaan elämänlaatuia COPD:ssa 
– Tiedon käyttäminen taitojen saavuttamisessa ja itsehoidon strategian 

rakentamisessa, tavoitteena pitkäaikaiset käyttäytymisen muutokset 
on ydinelementti pitkäaikaiseen elämänlaadun parantamiseen 



Omahoidon hyödyt - EBM 

• Parantaa elämänlaatua ja vähentää 
päivystyskäyntejä (Newham JJ et al  Int J Chron 
Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:1705–1720.) 
– Keuhkoahtaumataudin oireet: tunnistaminen ja hoito 

– Fyysinen aktiviteetti: merkitys, keinot, yksilölliset 
tavoitteet 

– Mielenterveys: häiriöiden tunnistaminen, tuki, 
vertaistuki, hoito 



Omahoito – varoituksen sana 
• Cochrane-analyysi: Lenferink et al 2017: Self-management 

interventions including action plans for patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 

• 22 tutkimusta, 3 854 potilasta, 2-24 kk seuranta 
• Elämänlaatu parani, sairaalaan joutuminen väheni 

omahoitoryhmissä 
• Ei kuolleisuuden lisääntymistä tai vähenemistä  

– Alaryhmäanalyysissä pieni mutta tilastollisesti merkitsevä 
kuolleisuuden lisääntyminen keuhkoperäisiin syihin 
omahoitoryhmässä 

•  varovaisuutta potilailla, joilla COPD pahenemisvaiheen kaltaisia 
oireita aiheuttavia liitännäissairauksia (esimerkiksi sydämen 
vajaatoiminta) 



Omahoito keuhkoahtaumataudissa 
• Omahoidolla tarkoitetaan sitä, että potilas osallistuu 

oman sairautensa hoitoon (suunnittelu ja toteutus) 
terveydenhuollon ammattilaisten tukemana 

• Oman voinnin seuraaminen stabiilissa vaiheessa 
• Oireiden tunnistaminen, säännöllinen lääkkeiden otto 
• Oireiden lisääntyessä lääkityksen sääteleminen lääkärin 

antamien ohjeiden mukaan 
• Kontakti terveydenhuollon ammattilaiseen tarvittaessa 

ja vuosikontrolleissa 
 

Minulla on keuhkoahtaumatauti 
Ilmiasuni on … 

Olen pahenemisvaiheriskissä, 
koska… 

Liitännäissairauteni ovat… 
Lääkehoitoni tavoite  on … 

Lääkehoitoni on… 
Pahenemisvaiheissa … 



Tulevaisuus 



Yhteenveto 
Savuttomuus ja tupakkavieroitus! 
Case-finding – muista epäillä, uskalla diagnostisoida 
Määritä eosinofiilit 
Kokonaisvaltainen arvio ja lääkkeetön hoito 
Ilmiasu ohjaa lääkehoidon valintaa 
 Aseta hoidon tavoitteet  
 Valitse lääkehoito oikein, vältä viisaasti, arvioi hoitovaste 

seurantakäynneillä 
Värvää potilas kumppaniksi hoitoon – ohjattu omahoito 
 
 


