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Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden 
ajalta
• LT, keuhkosairausopin dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri

• Päätoimi
• osaamiskeskusjohtaja, medisiininen keskus, apulaisylilääkäri, keuhkosairaudet, Kuopion yliopistollinen sairaala

• Sivutoimet
• ei ole

• Tutkimustyö
• tutkijana keuhkofibroosia tutkivissa hankkeissa Keuhkoparenkyymisairauksien diagnostiikka, seuranta ja hoito (vhlö Marjukka 

Myllärniemi), Vaikeat keuhkosairaudet – solumuutoksien yhteys taudinkulkuun (vhlö professori Riitta Kaarteenaho), Uusien diagnostisten ja 
ennusteellisten menetelmien kehittäminen fibrotisoivien keuhkosairauksien tutkimiseen (vhlö Minna Purokivi)

• Koulutustoiminta
• luentoja lääkealan yritysten rahoittamana psshp:n terveyskeskuksissa, KYS ERVA alueella ja eri 

koulutustapahtumissa (yritykset Boehringer Ingelheim, Roche)
• kokousmatkoja lääkeyrityksen kustantamana (Boehringer Ingelheim, Lilly, Roche)

• Luottamustoimet
• Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen (2012-2019)



Sisältö

• Silmäys interstitiaalisiin

keuhkosairauksiin

• Aiemmat näytteenottomenetelmät
• kirurginen biopsia

• (transbronkiaalinen pihtibiopsia)

• Mikä on kryobiopsia?
• Edut/ ongelmat/ haittatapahtumat

• Milloin kryobiopsia?



Known cause or association:

• Connective tissue diseases

• Occupational causes

• Drug side-effects

Idiopathic interstitial 

pneumonias

Granulomatous:

• Sarcoidosis

• Hypersensitivity 

pneumonitis

• Infections

Other forms, e.g.:

• Lymphangioleio-

myomatosis

• Histiocytosis X 

Interstitial lung disease 

Idiopathic pulmonary 

fibrosis

Acute interstitial 

pneumonia

Cryptogenic organizing 

pneumonia

Respiratory 

bronchiolitis-ILD

Desquamative 

interstitial pneumonia

Non-specific interstitial 

pneumonia

Idiopathic lymphocytic 

interstitial pneumonia

Major Unclassifiable Rare

Idiopathic 

pleuroparenchymal 

fibroelastosisChronic fibrosing Smoking related Acute and subacute

ATS and ERS. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:277–304; 

ATS and ERS. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:733–748.
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25%
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5%



HRTT on diagnostiikan kulmakivi Raghu 2011



UIP

NSIP



Keuhkokudoksen 
sairauksien 
diagnostiikka
• >40% tapauksista HRTT 

ei yksin riitä



Kirurginen koepala

• vain 10-15% koepalaa tarvitsevista 

tehdään biopsia

• Kuolleisuus (Hutchinson J  Eur Respir J 2016, Hutchinson AJRCCM 2016)

• sairaalakuolleisuus 
• elektiiviset toimenpiteet 1.7%

• ei-elektiiviset 16%

• 30 vrk 2.4%

• 90 vrk 3.9%



Kirurginen koepala

• Riskitekijöitä kuolleisuudelle
• näytteenotto akuutissa pahenemis-

vaiheessa (IPF, CTD-ILD)
• matala keuhkofunktio
• hengityslaitehoito
• immunivasteeseen vaikuttava lääkitys
• avoin keuhkobiopsia
• korkea ikä >66 v.
• mies sukupuoli
• liitännäissairaudet

• infektiot

• pidentynyt ilmavuoto 6-12%

• pitkittyvä toimenpiteen jälkeinen kipu 7-12 kk jopa 50%:lla

Kaarteenaho 2013, Ngyen 2013, Maguire 2006, Fibla 2012, Hutchinson 2016, Raj 2016



Keuhkojen kryobiopsia
• Ei uusi keksintö

• endobronkiaalisten tuumoreiden, trakean stenoosien ym hoidossa jo 1970-
luvulta alkaen (Esim. Gorenstein 1976, Rodgers 1978, Mathur 1996, Deygas 2001, Hetzel 2004, Bertoletti 2006, Hetzel 2008)

(Erbecryo®2, ERBE, Elektromedizin GmbH, 
Tubingen, 2014, Saksa)



• Läpivalaisu
• 2,4 mm kärki
• Jäädytysaika 5 s
• Etäisyys pleurasta

10 mm
• 3-5 biopsiaa

Purokivi 2015

Hetzel 2018



Fogartyn pallokatetri 
vuodon hallinnassa. 



Mistä paloja pitäisi ottaa?

Hetzel 2108



Kryobiopsianäytteet ovat edustavia.

(Ravaglia 2018)



Turvallisuus ja dg osuvuus v. näytteiden määrä
(Ravaglia 2019)



Mitä on löydetty?(Ravaglia 2019) Histopatologinen diagnoosi 87.8%:lle



MDD diagnoosit (Ravaglia 2019) Moniammatillinen dg 90.1%:lle



14 VATS tutkimusta, 1594 potilasta ja 16 kryobiopsiatutkimusta, 642 potilasta

Kryobiopsia 83.7% (76.9-88.8%) VATS 92.7% (87.6-95.8%)



Haittatapahtumat ja turvallisuus

• Ilmarinta
• 1-30% eri tutkimuksissa

• Meta-analyysi n=994 potilasta 10% (Ravaglia 2016)

• Verenvuoto
• Useimmiten saadaan hallintaan intrabronkiaalisin toimenpitein

• 16.9% (Ravaglia 2016)  ja 4.9% (2.2-10.7%) (Iftikhar 2017)

• Kirurgisia toimenpiteitä edellyttäneitä tai kuolemaan johtaneita vuotoja ei ole 
kirjallisuudessa kuvattu

• Mortaliteetti 30-60 vrk
• 0.7% (0.4-1.2%) kryobiopsia versus 1.8%(1.0-3%) VATS



Kryobiopsia tuo kustannushyötyä

• Keskimääräinen hoitoaika 1-2.6 vrk
• kirurginen biopsia 3-6 vrk

• Kustannussäästöä todettu useissa raporteissa

verrattuna VATS toimenpiteeseen
(Hernandez-Gonzalez 2014, Ravaglia 2016, Sharp 2016, Kronborg-White 2017)



Millaiselta potilaalta kryobiopsian voi ottaa?

• Trombosyytit >50x10E9/L
• Verenhyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä ei saa olla käytössä
• ASA relatiivinen vasta-aihe

• ECHO, jos syytä epäillä koholla olevaa pulmonaalipainetta
• >50 (40) mmHg on vasta-aihe

• DLCO >35% odotusarvosta

• FVC >50% odotusarvosta

• BMI < 35  

• Ikärajaa ei ole; liitännäissairaudet, anestesia kelpoisuus ja että potilas 
ylipäätään hyötyy  histologisesta diagnoosista ovat oleellisia  



Mitä tutkin ennen biopsiaharkintaa?
Anamneesi

Oirekuvaus, oireiden kesto

Aiemmat sairaudet

Tupakointi

Työhistoria, onko työperäsiä inhalaatioaltisteita?

Nykyinen lääkitys ja aiemmat lääkkeet, joilla voisi olla ajallinen yhteys oirekuvaan.

Status

Keuhkojen ja sydämen auskultaatio

Ylähengitystiet

Iho, nivelet, imusolmukkeet jne. tilanteen mukaan harkiten

Pituus, paino

Muut tutkimukset

HRTT

Spirometria, diffuusiokoe

La, tvk, krea, alat, afos, bil, ANA-va, ENA-va, RF, CCP-va

Kliinisen löydöksen perusteella vasta-ainetutkimuksia tarvittaessa täydennetään.

Kysy potilaan halukkuutta toimenpiteeseen 
ja kerro mahdollisista haittatapahtumista 
(verenvuoto, ilmarinta) ennakkoon.
Kirjaa nämä asiat sairaskertomukseen.



Yhteenveto

• Kryobiopsia on turvallinen, laadukas, taloudellinen

• Kryobiopsian diagnostinen näyttö on verrannollinen VATS biopsioilla 
saatuihun tuloksiin (Iftikhar 2017, meta-analyysi)

• EHDOTUS: IIP diagnostiikassa ensisijainen, VATS tarvittaessa jatkotutkimuksena (Ravaglia
2016, 2018)

• Haittatapahtumiin liittyvät riskit huomioitava

• Prospektiivista tutkimusta tarvitaan 

• Kudosnäytteiden avulla tietämys keuhkokudoksen sairauksista lisääntyy
• Biomarkkereiden kehittäminen diagnostiikkaan

ja taudinkulun arviointiin

• Lääkehoitojen kehittäminen



Kiitos mielenkiinnosta!




