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ASTMAA SAIRASTAVIEN OSUUS ERI 
IKÄRYHMISSÄ SUOMESSA

Asmtaa sairastavien osuus eri ikäryhmissä %. Astma, DM, Kelan erityiskorvausoikeuden mukaan, 2014.

Kauppi et al. Mediators of Inflammation 2015/819194.
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ASTMAN HALLINNASTA – ASTMAREKISTERI 
1.3.2020

Vaikea astma, ikäjakauma1.3.2020.



ASTMAN HALLINNASTA
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- 15D-mittari

- ei-hallinnassa 

oleva astma, 

alentunut FEV1, 

naissukupuoli, 

masennus, 
dyspepsia ja 

huonompi 15D-

tulos jo dg-

vaiheessa 

ennustivat 

huonompaa 
elämänlaatua 

(15D)
Ilmarinen P. et al. Scientific resports 2019;9: 16107.



- HENGENAHDISTUS PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

- 3 044 potilasta, joilla päivystykseen tulosyynä oli hengenahdistus

- 5 % kaikista päivystyskäynneistä (60 059), 11% sairaalahoidoista ja 20% 
tehohoidoista

- TAUSTASYYT

- 20% alahengitystieinfektio

- 15% sydämen vajaatoiminta

- 14% COPD

- 13% astma

- Hengenahdistuksen vuoksi päivystykseen tulevista 64% otettiin sairaalaan ja 
sairaalakuolleisuus oli 6%

Kelly AM, 2017
15.3.2020
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AN OBSERVATIONAL STUDY OF DYSPNEA IN EMERGENCY DEPARTMENTS: THE ASIA, 
AUSTRALIA, AND NEW ZEALAND DYSPNEA IN EMERGENCY DEPARTMENTS STUDY 
(AANZDEM).



Erotusdiagnostiset astmalle

• VCD
• COPD
• Hyperventilaatio
• Sydämen vajaatoiminta
• Lääkeainereaktiot (ACE-estäjä)
• Bronchiectasiat, kystinen fibroosi
• Keuhkofibroosi, allerginen 

alveoliitti (hypersensit. 
pneumonia)

• Hypereosinofiiliset syndroomat (EGPA)
• Keuhkoembolia
• Endobronkiaalinen muutos (vierasesine, 

striktuura, tuumori)
• Tracheobronchopatia

osteochondroplasia
• ABPA
• Tracheobronchomalasia, EDAC

12-30% tapauksista, joissa ei hallinnassa oleva astma oireilee, 

on muu syy oireiden taustalla. 

International ERS/ATS Guidelines on definition, 

evaluation and treatment of severe asthma. ERS 2013

PKauppi HYKS, IAS
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ASTMAA SAIRASTAVAN 
PÄIVYSTYSKÄYNNIT – ULOSKIRJOITUS-DG

Kauppi et al 2014

Emergency 
discharge 

117, indeksikäynnit 295, kaikki käynnit 168, sairaalahoidot

Asthma exacerbation 50 (42.7 ) 135 (44.6 ) 86 (51.2)

Asthma-COPD overlap 6 (5.1) 8 (2.9) 5 (3.0)

Pneumonia 11 (9.4) 22 (8.7) 21 (12.5)

Unspecified respiratory
infection, otitis, sinusitis

14 (12.0) 44 (14.9) 17 (13.1)

Dyspnoea 3 (2.6) 4 (1.9) 2 (1.2)

Pulmonary embolism 3 (2.6) 4 (1.3) 4 (2.4)

Arrhythmia, coronary

disease or suspicion or

heart failure

14 (12.0) 39 (13.2) 17 (10.1)

Thoracic pain 8 (6.8) 11 (3.8) 2 (1.2)

Allergic reaction 1 (0.9) 4 (1.3) 1 (0.6)

Hyperventilation 4 (3.4) 6 (2.2) 2 (1.2)

Haemoptysis 1 (0.9) 2 (0.6) 1 (0.6)

Other causes 2 (1.8) 16 (5.4) 10 (6.0) 

Total 117 (100) 295 (100) 168 (100)
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TUPAKOINTI LISÄÄ ASTMAA SAIRASTAVAN 
RISKIÄ PÄIVYSTYKSELLISEEN HOITOON

Kauppi et al 2014





ITSE-ILMOITETTU ASTMAN VAIKEUSASTE, 
PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA SAIRAALAHOIDOT



2010 2016

n n

Ikä 655 50,7 (17,9) 570 53,2 (17,0)

Sukupuoli

Nainen 474 72 % 430 76 %

Mies 181 28 % 139 24 %

Tupakointi

Ei koskaan 346 54 % 328 58 %

Satunnaisesti 41 6 % 36 6 %

Säännöllisesti 67 10 % 52 9 %

Olen lopettanut 187 29 % 150 27 %

Allergian vaikeusaste (0–10) ka (SD) 624 3,8 (2,5) 527 3,6 (2,4)

Astman vaikeusaste (0–10) ka (SD) 654 4,8 (2,3) 567 4,6 (2,2)

Ei oireita (0–1) 28 18 % 30 17 %

Lieviä oireita (2–5) 376 57 % 337 59 %

Kohtalaisia oireita (6–8) 225 34 % 186 33 %

Vaikeita oireita (9–10) 25 3,8 % 14 2,5 %

Päivystyskäynnit (astman vuoksi) 92 14% 90 16%

Sairaalahoidot (astman vuoksi) 40 6,1% 33 5,7%

Siedätyshoidot 10 1,5 % 9 1,6 %

Jantunen J et al. Asthma and allergy are becoming less severe in 

Finland – pharmacy barometer surveys in 2010 and 2016. Finnish 

Medical Journal 2018; 73:367-380
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OVERLAP OF ATOPIC DISEASES
Self-reported 
physician-diagnosed 
asthma, allergic 
conditions, COPD and 
overlap of the 
diagnoses in the 956 
subjects participating 
in the Allergy 
Barometer Survey. For 
example, 71% of 
patients with 
physician-diagnosed 
allergic rhinitis have 
also asthma diagnosis 
and 32% atopic 
eczema.

Jantunen J et al 2019



ASTMA- JA ALLERGIATALO

Tulehduskeskuksen  talot



https://www.terveyskyla.fi/allergia-astmatalo/videot









ETÄ-PEF



- Omalitsumabi, lisälääkityksenä keskivaikeassa-vaikeassa astmassa, vähentää 
vaikeita eksaserbaatioita (OR 0,55, 95% LV 0,42-0,60)

- Mepolitsumabi ja reslitsumabi: 

- mepolitsumabi vähentää eksaserbaatioita n 50% ja po glukokortikoidia vaikeassa 
astmassa, jos B-eos>150/ul

- pahenemisvaiheiden vähenemä nähtiin  myös niillä, joilla po glukokortikoidia
vähennettiin

- reslitsumabi vähentää pahenemisvaiheita, jos B-eos>400/ul ja erityisesti GINA 
hoitoportaan 5 potilailla

- Benralitsumabi

- vähentää vaikeita pahenemisvaiheita, jos B-eos>300/ul (myös jos B-eos>150/ul, 
mutta teho parempi, jos lähtötilanteen B-eos suurempi)

- akuutissa vaiheessa pahenemisvaiheen yhteydessä hyödyllistä toipumisessa 
(lisätutkimuksia tällä tavoin annosteltuna tarvitaan) 
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ERS SUOSITUS, 2019; 54: 1900900

Bourdin A et al. ERS statement on severe exacerbations in asthma in adults: 

facts, prioritiees and key research questions. ERJ 2019; 54:1900900.



- Bronkiaalinen termoplastia

- vähentää vaikeita pahenemisvaiheita 32% > vain tähän erikoistuneissa 
keskuksissa

- Dupilumabi: vähentää vaikeita pahenemisvaiheita potilaan atopiasta riippumatta

- eniten, jos FeNO tai jos B-eos 

- vähentää po glukokortikoidin tarvetta, niillä joilla pitkäaikainen po
glukokortikoidihoito

- Tetselumabi (anti-TSLP)

- 60-70%:n vähenemä pahenemisvaiheissa

- anti-DP2 (ILC2 ja Th2-vaste) – tutkimukset kesken, 

- anti-IL17 (ei-Th2-astma)– tutkimukset kesken
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ERS SUOSITUS, 2019; 54: 1900900

Bourdin A et al. ERS statement on severe exacerbations in asthma in adults: 

facts, prioritiees and key research questions. ERJ 2019; 54:1900900.



- Vaikeita pahenemisvaiheita voi olla riippumatta astman ilmiasusta ja 
myös muilla kuin vaikeaa astmaa sairastavilla

- Pahenemisvaiheet voivat olla invalidisoivia ja erityisesti toistuvat pahenemisvaiheet

- Potilaan ja lääkärin tehtävä yhdessä työtä ja yhteistyötä hoitoadherenssin
parantamiseksi

- Sisä- ja ulkoilman tekijät voivat olla vaikeasti vältettäviä. ”More and better advice
needs to be given to patients regarding living conditions, occupational choises etc.” 

- Yhteistyö potilaan kanssa on tärkeää. Tarvitaan myös personoitua hoitoa. 
Digihoitotuki voi olla hyödyksi osalle potilaista. 
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ERS SUOSITUS, 2019; 54: 1900900

Bourdin A et al. ERS statement on severe exacerbations in asthma in adults: 

facts, prioritiees and key research questions. ERJ 2019; 54:1900900.



Burki TK. Lancet Resp Med 2019, 7: 
207-8
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A 14-year-old boy with a history of asthma presented to the emergency 
department with a 1-day history of wheezing and coughing. His initial oxygen 
saturation was 83% while he was breathing ambient air, and the physical 
examination was notable for diffuse wheezing and the use of accessory muscles of 
ventilation. 

He received albuterol, ipratropium, intravenous magnesium, and intravenous 
glucocorticoids and was admitted to the hospital for a severe asthma exacerbation. 
Two days later, he had worsening respiratory distress and wheezing and was 
transferred to the pediatric intensive care unit for continuous albuterol treatment. 
Swelling and crepitus of the neck also developed. 

Among the findings on his chest radiograph was a pneumomediastinum (Panel A, 
arrow) with diffuse subcutaneous emphysema. Four days later, as his respiratory 
status improved, sudden swelling and palpable crepitus developed in both cheeks 
and the right eyelid (Panel B). He had no associated eye pain or diplopia, and 
extraocular movements were intact. Palpebral emphysema can occur as a 
complication of pneumomediastinum and typically resolves without intervention. 
On hospital day 7, the patient’s asthma exacerbation resolved and he was 
discharged home with intermittent albuterol treatment and a tapering 
course of prednisone. The eyelid swelling resolved slowly over 2 weeks.
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ASTMAN JATKOHOITO?

St Clair TM, Zwemer E. Diffuse Subcutaneus emphysema, NEJM 2019.



❖ modernit välineet

❖ uudet lääkehoidot

❖ digihoitopolku ja –viestintäkanavat

❖ päivystyskäyntien ja sairaalahoitojen väheneminen

➢ Suomi ikääntyy

➢ potilaita on paljon

➢ astman hallinnassa on toivomisen

varaa (vrt ACT-tulos ja astmapotilaan 

systemaattinen arvio) 
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