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K˜YP˜ HOITO �SUOSITUS 
�Päivitystiivistelmä�

Duodecim ����;���:����

Keuhkoahtaumatauti

Mitä uutta päivityksessä?

 � Keuhkoahtaumataudin diagnoosi perustuu 
riskitekijöihin, oireisiin ja bronkodilataation 
jälkeisessä spirometriassa tode�uun ahtau-
maan (FEV�/FVC < 0,7). 

 � Lääkitys aloitetaan, jos potilaalla on sään-
nöllisesti keuhkoahtaumataudin oireita 
[CAT-testi (COPD Assessment Test) > 10 
tai mMRC-testi (modi�ed Medical  Research 
Council) > 2] tai hänellä on suuri riski saa-
da pahenemisvaiheita. Oireita hoidetaan ja 
pahenemisvaiheita estetään inhaloitavalla 
pitkävaiku�eisella avaavalla antikolinergilla, 
beeta2-agonistilla tai näiden yhdistelmällä. 
Inhaloitavaa glukokortikoidia kokeillaan, 
jos potilaalla on samanaikainen astma tai 
jos on ollut vähintään kaksi keskivaikeaa pa-
henemisvaihe�a tai yksi sairaalahoitoinen 
pahenemisvaihe ja etenkin jos pahenemis-
vaiheiden lisäksi B-Eos taso on yli 0,3 x 10� 
solua/l. 

 � Potilaalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli 
sairauden hoidossa. Ohja�u omahoito pahe-
nemisvaiheita varten vahvistaa potilaan val-
miuksia sairauden hallinnassa.

Vaaratekijät

 � Tupakoinnin lisäksi voimakas altistuminen 
ympäristön tupakansavulle sekä pölyille ja 
huuruille työssä suurentaa sairastumisriskiä. 

Diagnostiikka

Altistuminen vaaratekijöille, oireet ja spiro-
metria

 � Diagnoosi perustuu vaaratekijöille altis-
tumiseen, oireisiin ja spirometriaan, jossa 
uloshengityksen sekuntikapasiteetin suhde 

nopeaan vitaalikapasitee�iin (FEV�/FVC) 
< 0,7 bronkodilataation jälkeen. 

 � Keuhkoahtaumataudin kliininen vaikeusas-
te arvioidaan FEV�-suureen Z-arvon, oirei-
den ja pahenemisvaiheiden avulla. CAT- tai 
mMRC-testiä käytetään oireiden kartoituk-
sessa.

 � Liitännäissairaudet, kuten sydän- ja verisuo-
nisairaudet, metabolinen oireyhtymä ja dia-
betes, osteoporoosi, ahdistuneisuus ja dep-
ressio, ovat tavallisia�A.

Kokonaisvaltainen arvio
 � Keuhkoahtaumataudin kliininen vaikeus-

aste arvioidaan obstruktion vaikeusasteen 
(FEV�-arvo), oireiden ja pahenemisvai-
heiden avulla. Oireet kuvataan CAT- tai 
mMRC-testillä. Lisäksi 6 minuutin käve-
lytestillä (6MWT) voidaan selvi�ää rasituk-
sen sietoa. Liitännäissairaudet, kuten sepel-
valtimotauti, diabetes, masennus ja osteopo-
roosi, sekä ravitsemustila selvitetään.

Kokonaisvaltainen hoito

 � Tavoi�eena on lievi�ää oireita, parantaa elä-
mänlaatua, hidastaa taudin etenemistä, estää 
pahenemisvaiheita ja vähentää kuolleisuu�a.

Tupakoinnin lope�aminen, ravitsemus ja 
rokotukset

 � Tupakoinnin lope�aminen parantaa jo tode-
tun taudin ennuste�a�A.

 � Aliravi�ujen keuhkoahtaumatautipotilaiden 
paino ilmeisesti nousee kalori- ja proteiini-
pitoisten ja useimmiten myös hivenaineita ja 
vitamiineja sisältävien lisäravinteiden avulla, 
ja niiden käy�öä voidaan harkita, ellei ravit-
semusta muutoin saada korjatuksi�B.
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KUVA. Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka ja arviointi sekä ilmiasun ja hoidon määräytyminen.
CAT-testi = COPD Assessment test, FEV1 = uloshengityksen sekuntikapasiteetti, FVC = nopea vitaalikapasiteetti, 
ICS = inhaloitava glukokortikoidi, LABA = pitkävaikutteinen beeta 2 -agonisti, SABA = lyhytvaikutteinen beeta-
agonisti, SAMA = lyhytvaikutteinen muskariini antagonisti 

Keuhkoahtaumataudin hoitokaavio

' Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

 � Spirometriassa bronkodilataation jälkeen FEV�/FVC < 0,7
 � Riskitekijöitä: tupakointi yli 10 askivuotta tai pitkäaikainen pölyaltistus
 � Keuhkoahtaumataudin oireita: hengenahdistus (rasituksessa), yskä, liman nousu, 
   hengityksen vinkuna

 � Tee tarvittaessa astman lääkehoitokoe (ICS tai ICS + LABA) 6�8 viikkoa ja arvioi vaste
   � Jos obstruktio poistuu kokonaan (FEV�/FVC � 0,7), kyseessä ei ole keuhkoahtaumatauti
 � Mieti, sopivatko oirekuva, keuhkofunktio ja lääkevaste astmaan
   � Ks. astman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suosituksesta

 � Spirometriassa bronkodilataation jälkeen FEV1/FVC < 0,7, ja
 � altistus riskitekijöille (ks. edellä)
 � taudinkuva ei sovi astmaan 
     (Huom. potilaalla voi olla astma-keuhkoahtaumatauti-ilmiasu, ks. alla)

Muista kaikille keuhkoahtaumatautipotilaille kuuluva perushoito:
 �  tupakoinnin lopettaminen
 �  säännöllinen liikunta, tarvittaessa kuntoutus
 �  in�uenssarokote vuosittain, pneumokokkirokote
 �  lyhytvaikutteinen avaava oirelääke (SABA tai SAMA) varalla

Kokeile ro�umilasti, jos inhalaatiohoidosta
huolimatta kaikki alla olevat täyttyvät:
 �  Pahenemisvaiheet jatkuvat.
 �  FEV� < 50 %.
 �  Potilaalla on kroonisen bronkiitin oireet.

Diagnoosivaiheessa 
runsaasti oireita TAI 
pahenemisvaiheita

B-Eos > 0,3 x 10� solua/l
 TAI
Astma-keuhkoahtaumatauti-ilmiasuun 
viittaavia piirteitä:
 �  astma tai astmaoireet aiemmin
 �  astma-oireita aiheuttava IgE-välitteinen
    allergia
 �  voimakas obstruktion vaihtelu:
    � FEV� paranee � 15 % ja 400 ml
    � FEV� paranee toistuvasti � 12 % ja 200 ml
    � PEF-seurannan merkitsevä vrk-vaihtelu 
       vähintään 3 kertaa 2 viikon aikana

Aloita säännöllinen lääkitys, jos 
1.  potilaalla on säännöllisesti keuhkoahtaumatautioireita (yleensä CAT-testi � 10 pistettä)
     TAI
2.  potilaalla on suuri riski saada myöhemmin pahenemisvaiheita (edellisenä vuonna  
     vähintään 2 pahenemisvaihetta tai yksikin sairaalahoitoinen pahenemisvaihe)

Opeta ja tarkista inhalaatiotekniikka, varmista hoitoon sitoutuminen ja lääkkeiden oikea käyttö.
Kiinnitä huomio erotusdiagnostiikkaan ja liitännäissairauksiin.

Milloin
epäilen
COPD:tä?

 �  Diagnoosi epäselvä
 �  Hoidolliset erityisongelmat
 �  Työkykyongelma
 �  Happihoito-arvio (levossa SpO� alle 90 %  ja lopettanut tupakoinnin)

Harkitse 
keuhko-
lääkärin 
konsultaatiota

Onko 
sittenkin
hoitamaton 
astma?
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LAMA
(tai LABA) ICS + LABA

ICS + LABA + LAMALAMA + LABA Tehosta hoitoa tarvittaessa 
nuolia seuraamalla.

Jätä ICS pois, jos haittoja 
tai se ei ole tarpeen. Seuraa 

katkonuolia.

Keuhkoahtaumataudin (COPD) hoitokaavio
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 � In�uenssarokote vähentää keuhkoahtauma-
taudin pahenemisvaiheita�A. 

 � Pneumokokkirokote ilmeisesti vähentää 
pneumokokin aiheu�amia keuhkokuumeita 
ja pahenemisvaiheita keuhkoahtaumatauti-
potilailla�B. 

Liikunnallinen kuntoutus
 � Liikunnallinen kuntoutus parantaa keuhko-

ahtaumapotilaan suorituskykyä ja vähentää 
oireita sekä pahenemisvaiheita�A. Harjoi�e-
lun tulee sisältää lihaskuntoa parantavia har-
joituksia ja kestävyysharjoi�elua.

Keuhkoahtaumataudin lääkehoito
 � Ks. KUVA. Keuhkoahtaumataudin diagnos-

tiikka ja arviointi sekä ilmiasun ja hoidon 
määräytyminen.

Kotihappihoito ja noninvasiivinen ventilaa-
tio (NIV)

 � Kotihappihoitoa harkitaan, jos potilas on 
tupakoimaton ja hänen valtimoveren happi-
osapaineensa on < 7,3 kPa kahdessa 3 viikon 
välein keuhkoahtaumataudin stabiilissa vai-
heessa otetussa näy�eessä. Jos keuhkoahtau-
matautipotilaan happikyllästeisyys stabiilissa 
tilanteessa ja levossa on yli 90, happihoidon 
kriteerit eivät todennäköisesti täyty.

 � Yöllinen hengitystukihoito happilisän kanssa 
saa�aa parantaa hyperkapnisesta hengitysva-
jauksesta kärsivien keuhkoahtaumapotilai-
den ennuste�a paremmin kuin happihoito�C.

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe
 � Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihees-

sa, jolle ominaisia piirteitä ovat lisääntynyt 
hengenahdistus, yskösten määrä ja ysköksen 
märkäisyys, antibioo�ihoidosta saa�aa olla 
hyötyä lumelääkkeeseen verra�una�C.

 � Hengitystieinfektion (nuhakuumeen) oirei-
den alkaessa inhaloitavan glukokortikoidin 
ja pitkävaiku�eisen avaavan lääkeannoksen 
kaksinkertaistaminen 10 vuorokaudeksi il-
meisesti pienentää vaikean pahenemisvai-
heen riskiä erityisesti suuren pahenemisvai-
heen riskin potilailla�B.

 � Viiden vuorokauden glukokortikoidikuuri 
suun kau�a annosteltuna (esim. predniso-

loni 40 mg/vrk) on ilmeisesti yhtä tehokas 
pahenemisvaiheen hoidossa kuin pidempi 
kuuri samalla annoksella�B.

 � Ohja�u omahoito, joka sisältää yksilöllisen 
toimintasuunnitelman pahenemisvaiheita 
varten, luultavasti pienentää hengitysongel-
masta johtuvan sairaalahoidon riskiä ja pa-
rantaa elämänlaatua�B.

 � Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa 
hallitusti nenäviiksien avulla toteute�u ha-
pen anto, joka tehdään happikyllästeisyy�ä 
seuraten tavoi�eeseen 88�92 %, ilmeisesti 
vähentää komplikaatioita ja pienentää kuol-
leisuu�a suurivirtauksiseen happihoitoon 
nähden�B. Varhain standardihoidon ohella en-
silinjan interventiona aloite�u NIV helpo�aa 
hengenahdistusta, korjaa akuu�iin tilantee-
seen lii�yvää respiratorista asidoosia (suu-
rentaa pH:ta ja pienentää PaCO�:ta), vähen-
tää intubaation tarve�a, pienentää hoidon 
epäonnistumisen riskiä, lyhentää sairaalahoi-
don pituu�a ja pienentää kuolleisuu�a�A. 

Palliatiivinen hoito
 � Kun keuhkoahtaumatauti on edennyt pitkäl-

le, keskustellaan ennusteesta, hoidon rajoista 
ja potilaan toiveista. Hoito on oirekeskeistä. 
Opioidi saa�aa lievi�ää hengenahdistusta 
vaikeassa keuhkoahtaumataudissa silloin, 
kun muut hoidot eivät tuo rii�ävää apua�C. 
Happi ei lievitä hengenahdistusta paremmin 
kuin ilmavirta, jos potilaalla ei esiinny hy-
poksemiaa.

Hoidon porrastus 
 � Pitkään tupakoineiden osalta suositellaan, 

e�ä keuhkoahtaumataudin mahdollisuus 
huomioidaan terveydenhuoltokäyntien yh-
teydessä tee�ämällä oirekysely, mikrospiro-
metria tai spirometriatutkimus. Näy�öä 
lie vän, oiree�oman keuhkoahtaumataudin 
seulonnan terveyshyödystä ei ole�C.

 � Diagnostiikka ja hoito toteutetaan perus-
terveydenhuollossa. Työterveyshuolto on 
avainasemassa työkyvyn arvioinnissa. 

 � Hengityslaitehoitoarvio, vaativa työkyky-
arvio, työperäisen sairauden epäily ja ongel-
mallinen erotusdiagnostiikka kuuluvat eri-
koissairaanhoidon tehtäviin. �

K˜YP˜ HOITO �SUOSITUS �Päivitystiivistelmä�

Keuhkoahtaumatauti
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Update on Current Care Guideline: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
COPD diagnosis is based on exposure to hazards, symptoms and spirometry, where the ratio of the forced expiratory 
volume in 1 second and forced vital capacity (FEV�/FVC) is < 0.7 after bronchodilation. The clinical severity of COPD is 
assessed by means of FEV1 -based Z-values, symptoms and exacerbations. Symptoms can be assessed by respiratory 
questionnaires. Smoking cessation and physical activity are important treatment options. Pharmacological treatment is 
determined by symptoms, risk of exacerbations and co-occurrence of asthma features (ACO). Non-invasive ventilation 
(NIV) is recommended in the treatment of severe hypercapnic exacerbations. Palliative treatment of end stage COPD is 
included in the guidelines.

Näytön asteen luokitus:
A  =  Vahva tutkimusnäyttö
B  =  Kohtalainen tutkimusnäyttö
C  =  Niukka tutkimusnäyttö
D  =  Ei tutkimusnäyttöä
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