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Bronkiektasioiden hoito
Bronkiektasioihin liittyy edelleen merkittävää
sairastavuutta ja kuolleisuutta. Tyypilliset oirei
ta ovat yskä, hengitysteiden limaisuus ja toistu
vat hengitystietulehdukset, jotka hoitamattomi
na johtavat keuhkojen vaurioitumiseen ja elä
mänlaadun huononemiseen. Tärkein tutkimus
bronki
ektasioiden toteamiseksi on ohutleike
tietokone. Hoidon kulmakiviä ovat taudin etio
logian selvittäminen, rokotuksista huolehtimi
nen, fyysisen kunnon ylläpito, limaisuuden hoi
taminen ja pahenemisvaiheiden huolellinen
mikrobilääkehoito ysköksistä määritetyn bak
teerikasvun ja herkkyysmääritysten mukaisesti.
Hypertonisen suolan inhalaatiol
la voidaan te
hostaa limaisuuden hoitoa ja vaikuttaa myöntei
sesti elämänlaatuun.

tarkoitetaan keuhkoputkien
pysyvää laajenemista ja keuhkoputken seinämien sekä niitä ympäröivien rakenteiden
tulehdusta. Tulehdukseen liittyvää kudosvauriota lisäävät sekä pieneliöiden suorat että
elimistön puolustusmekanismien sekundaariset vaikutukset kudoksiin. Liman kertyminen
hengitysteihin altistaa keuhkoputkiston bakteerikolonisaatiolle (KUVA 1) (1). Nämä tekijät
johtavat runsaaseen limaisuuteen, yskään ja
toistuviin hengitystietulehduksiin sekä hoitamattomina keuhkojen toiminnan huononemiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen.
Bronkiektasioiden epidemiologia tunnetaan puutteellisesti. Suomalaisessa sairaaloiden poistorekisteritietoihin perustuvassa aineistossa taudin ilmaantuvuus oli 3/100 000
(2). Yhdysvaltalaisessa aineistossa taudin
esiintyvyyden havaittiin lisääntyvän, kun
siirryttiin 18–34-vuotiaiden ikäryhmästä
(4/100 000) yli 75-vuotiaiden ikäryhmään
(272/100 000) (3). Nykyaikaisista mikrobiBronkiektasioilla
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lääkehoidoista huolimatta bronkiektasioihin
liittyy edelleen merkittävää sairastavuutta ja
eliniän lyhenemistä. Viiden vuoden seurannassa kuolleisuuden on todettu olevan 13 %.
Kuolemanvaarassa ovat erityisesti potilaat,
joilla on vakava keuhkotuuletuksen häiriö ja
radiologisesti laaja-alaiset keuhkovauriot (4).
Bronkiektasiat ovat melko tavallinen intersti
tiaalisiin keuhkosairauksiin, aiemmin sairastettuihin keuhkotulehduksiin, astmaan, auto
immuunitauteihin, immuunipuutossairauksiin
ja ruokatorven refluksitautiin liittyvä löydös, ja
se vaikuttaa näiden sairauksien ennusteeseen.
Bronkiektasioita on muistettava epäillä myös
toistuvia nenän sivuonteloiden tulehduksia ja
välikorvantulehduksia sairastavilla aikuisilla,
joilla on alahengitysteiden limaisuusoire (TAULUKKO 1). Keuhkoahtaumatautipotilaan bronPerinnöllinen alttius
Synnynnäinen rakennevaurio
Immuunivajaus
Muut sairaudet: keuhkoahtaumatauti, nivelreuma,
tulehdukselliset suolistosairaudet, refluksitauti
Kudosvaurio
esim. infektio

Tulehdus

Poikkeava puolustusvaste
1) immunologinen
2) mekaaninen puolustus
esim. värekarvatoiminnan häiriö

Bakteerikolonisaatio
KUVA 1. Toistuvien tulehdusten noidankehä. Kudos
vauriota lisäävät paitsi pieneliöiden suorat vaikutuk
set kudokseen, myös elimistön puolustusmekanis
mien sekundaariset vaikutukset. Huonontunut li
manpoisto liittyy ilmateiden mikrobikolonisaatioon.
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TAULUKKO 1. Bronkiektasioihin liittyviä sairauksia (3).
Värekarvatoiminnan häiriöt
Liikkumattomien värekarvojen oireyhtymä, Karta
generin oireyhtymä, Youngin tauti, kystinen
fibroosi
Tulehdustautien jälkitilat
Bakteeritulehdukset, mykobakteerit (tbc, MAC),
hinkuyskä, virustaudit (tuhkarokko, adenovirus,
influenssa)
Mekaaninen ahtauttava tekijä
Vierasesine, stenoosi, kasvain, imusolmuke
Ilmateitä ahtauttava keuhkosairaus
Astma, keuhkoahtaumatauti, alfa1-antitrypsiinin
puutos
Immuunipuutos
CVID, XLA, CGD, normaali immunoglobuliini, jo
hon liittyy vasta-ainepuutos, sekundaarinen im
muunipuutos (hematologinen syöpä, allogeenisen
luuydinsiirron jälkitila, lääkehoidon aiheuttama)
Toksinen vaurio
Toksinen inhalaatio, aspiraatio, refluksitauti
Systeemitauteihin liittyvät
Nivelreuma, sidekudostaudit, tulehdukselliset
suolistosairaudet, keltakynsioireyhtymä
Tbc = Mycobacterium tuberculosis, MAC = myco
bacterium avium complex, CVID = common variable
immunodeficiency, XLA = X-linked agammaglobuli
nemia, CGD = krooninen granulomatoosi
TAULUKKO 2. Bronkiektasiapotilaan pahenemisvai
heen oireita.

potilaista oli tupakoimattomia naisia (6). Sairauden etiologian huolellinen selvittäminen on
kuitenkin tärkeää, sillä se vaikuttaa usein merkittävästi potilaan hoitoon (6).

Pahenemisvaiheet ja ennuste
Toistuvat pahenemisvaiheet johtavat bronkiektasioihin liittyvien keuhkovaurioiden
etenemiseen (7). Pahenemisvaiheella tarkoitetaan yli 24 tuntia kestävää potilaan oirekuvan muuttumista hänen omaa normaalia
tilannettaan pahemmaksi (TAULUKKO 2) (8).
Pahenemisvaiheiden ilmaantumista ennustavia tekijöitä ovat toistuvat poskiontelotulehdukset, ruokatorven refluksitauti, pienentynyt keuhkotilavuus, ysköksen bakteerikasvun
monilajisuus ja Pseudomonas aeruginosan tai
Staphylococcus aureuksen kantajuus. Etiologisista tekijöistä värekarvatoiminnan häiriöt,
immuunipuutokset, rakenteelliset poikkeavuudet ja keuhkoahtaumatauti lisäävät pahenemisvaiheiden riskiä (9). Pahenemisvaiheet
huonontavat potilaan ennustetta: yhdysvaltalaisessa aineistossa sairaalahoitoa vaatineen
pahenemisvaiheen jälkeen potilaiden kuolleisuus vuoden kuluessa oli 30 % (10).

Yskän vaikeutuminen
Yskösten määrän, märkäisyyden ja koostumuksen
muutokset
Hengenahdistuksen paheneminen
Hengityksen vinkuna
Ilman loppumisen tunne
Veriyskä
Lämmön nousu
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kiektasiatautiin liittyvät erityisesti toistuvat ja
pitkittyvät tulehdusjaksot, pitkät sairaalahoidot ja kuolleisuuden lisääntyminen (5).
Bronkiektasioiden hoito on toistaiseksi ollut
pääosin kokemukseen perustuvaa, sillä riittävän suurten potilasaineistojen satunnaistettuja
ja kontrolloituja tutkimuksia on vähän. Hoito
käytäntöjä on omaksuttu kystisen fibroosin
ja keuhkoahtaumataudin hoidosta. Kahdessa
laajassa aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa 26–
53 %:lta bronkiektasiapotilaista ei voitu tunnistaa tautia aiheuttavaa tekijää. Valtaosa näistä
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Diagnostiikka, seuranta ja
hoitopaikan valinta
Keuhkojen ohutleiketietokonetomografia
(HRTT) on tärkein diagnostinen tutkimus
bronkiektasioiden toteamiseksi (KUVA 2) (11).
Muut lisätutkimukset valitaan potilaan kliinisen taudinkuvan ja esitietojen perusteella
(TAULUKKO 3). Keuhkojen toimintakokeet eivät
ole bronkiektasiataudissa diagnostisia, mutta
niiden seuranta antaa kuvaa taudin etenemisestä. Spirometriassa tavanomainen löydös
on lievä ahtauma, jonka ajatellaan selittyvän
ilmateiden tulehduksella. Uloshengityksen vitaalikapasiteetin pienentyminen voi liittyä limakertymiin, ilmateiden kokoon painumiseen
voimakkaassa uloshengityksessä tai keuhkojen
tiivistymiin (12).
Diagnostisten selvittelyiden jälkeen potilaan
seuranta voi jatkua perusterveydenhuollossa,
jos hänen tilanteensa on vakaa eikä toistuvia

C

A
B

KUVA 2. HRTT bronkiektasiapotilaan keuhkoista. Päälöydökset (A–C). A) Keuhkoputkien laajenemat (keuhko
putken läpimitta suurempi kuin viereisen valtimon). B) Keuhkoputki ei kapene matkalla kohti reuna-alueita.
C) Keuhkoputkirakenteita havaitaan 1–2 cm:n matkalla keuhkon ulkoreunalla. Keuhkoputken seinämän pak
suuntuminen, limatulpat ja keuhkoputkien kimppuuntuminen tukevat diagnoosia (11).

pahenemisvaiheita esiinny. Runsaasti oireilevat ja yli kolme pahenemisvaihetta vuodessa
sairastavat potilaat kuuluvat erikoissairaanhoidon seurantaan (8). Hoito- ja seurantasuunnitelma kannattaa laatia potilaskohtaisesti taudin
etiologia ja hoitotarpeet huomioiden. Lääkärin, keuhkohoitajan, kuntoutusohjaajan ja fysioterapeutin välinen yhteistyö on usein hyödyllistä. Tärkeää on ysköksen bakteerikasvun
– ja myös sienten ja mykobakteerien kasvun
– ja mikrobilääkeherkkyyksien tarkistaminen
seurantakäyntien yhteydessä sekä pahenemisvaiheissa ennen lääkehoidon aloittamista, sekä
hoitojen suuntaaminen yskösnäytteiden tulosten mukaisesti.

Mikrobilääkehoito
Mikrobilääkehoidon tavoitteena on bakteeritulehduksen rauhoittaminen ja tulehdukseen
liittyvän kudosvauriota pahentavan noidan
kehän katkaiseminen (KUVA 1). Hoito jaetaan
pahenemisvaiheen, pitkäaikais- ja häätöhoi
toon. Tärkeimmät tulehduksia aiheuttavat
bakteerit ovat Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrha-

lis, Pseudomonas aeruginosa ja Staphylococcus
aureus (8, 13). Englantilaisessa selvityksessä vain kahdella prosentilla bronkiektasia
potilaista kasvoi ysköksessä epätyypillisiä mykobakteereita, joiden hoidosta on oma kansainvälinen hoitosuosituksensa (14, 15).
TAULUKKO 3. Bronkiektasioiden syyn selvittämiseksi
potilaskohtaisesti valittavat lisätutkimukset.
Poskionteloiden röntgenkuvaus
Spirometria, diffuusiokoe
Verikokeet: lasko, CRP-pitoisuus, täydellinen ve
renkuva
Ysköksen bakteeri-, sieni- ja mykobakteeriviljely
Alfa1-antitrypsiinipitoisuus (varsinkin, jos HRTT:ssä
on emfyseema)
Seerumin immunoglobuliinipitoisuudet
Rokotusvasteiden selvittely
Reumatekijä-, tumavasta-aine- ja ENA-vasta-aine
pitoisuudet
Aspergillus-IgE- ja -IgG-pitoisuudet (ABPA-epäily)
Hikikoe, CFTR-geenin selvittely (kystisen fibroosin
epäily)
Värekarvojen toiminnan selvittely
HRTT = keuhkojen ohutleike-TT, ENA = tuman liu
koinen antigeeni, Ig = immunoglobuliini, ABPA =
allerginen bronkopulmonaalinen aspergilloosi
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Pahenemisvaiheen hoito aloitetaan, kun potilaan oirekuva muuttuu tavanomaisesta (TAULUKKO 2). Jos aiheuttajabakteeri on tiedossa,
mikrobilääkehoito suunnitellaan sen mukaisesti. Lääkevalinnassa huomioidaan potilaan
aiempi bakteerikantajuus ja resistenssitilanne.
Suositus pahenemisvaiheen mikrobilääkehoidon kestoksi on 14 vuorokautta (8). Hoitona
käytetään kapeakirjoisia, suun kautta annosteltavia lääkkeitä riittävän suurina annoksina.
Amoksisilliini sekä sen ja klavulaanihapon yhdistelmä ovat useimmiten sopivia vaihtoehtoja
ennen yskösnäytteen valmistumista (TAULUKKO 4, INTERNETOHEISAINEISTON TAULUKKO 1). Suun

kautta otettavan siprofloksasiinin käyttö suositellaan rajattavaksi Pseudomonas-infektioiden
hoitoon. Vaikeissa, sairaalahoitoa vaativissa
pahenemisvaiheissa saatetaan tarvita suonensisäistä mikrobilääkehoitoa (TAULUKKO 5, INTERNETOHEISAINEISTON TAULUKKO 2). Sairaalahoitoa
vaativien Pseudomonas-infektioiden hoitoon
suositellaan kahden antibiootin yhdistelmää.
MRSA-tapausten hoidossa on syytä konsultoida infektiolääkäriä (8, 13).
Mikrobilääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä pahenemisvaiheiden ehkäisemiseksi voidaan
harkita, jos potilaalla on ollut vuoden kuluessa
vähintään kolme mikrobilääkehoitoa vaatinut-

TAULUKKO 4. Suun kautta annosteltavat mikrobilääkkeet aikuisen bronkiektasiatautipotilaan pahenemisvai
heen hoidossa (13).
Oletettu bakteeri

Ensisijainen lääke

Streptococcus pneumoniae

Amoksisilliini 500–1 000 mg x 3 / vrk1

Haemophilus influenzae

(β−) amoksisilliini 500–1 000 mg x 3 / vrk1

Moraxella catarrhalis

Amoksisilliini 500 mg + klavulaanihappo x 3 / vrk

Staphylococcus aureus2

Flukloksasilliini 500–1 000 mg x 4 / vrk1

MRSA

Rifampisiini 400–600 mg x 1 / vrk2 ja fusidiinihappo 500 mg x 3 / vrk

Pseudomonas aeruginosa3

Siprofloksasiini 750 mg x 2 / vrk

(β+) amoksisilliini 500 mg + klavulaanihappo x 3 / vrk

2

Levofloksasiini 500 mg x 2 / vrk
Kooliformiset enterobakteerit

Siprofloksasiini 750 mg x 2 / vrk

Annos vaikeusasteen mukaan. 2 Infektiolääkäriä konsultoitava ennen lääkehoidon aloitusta.
MRSA = metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus, β− = beetalaktamaasinegatiivinen, β+ = beetalakta
maasipositiivinen. 3Yhdistäminen tobramysiiniin yleensä tarpeellista.

1

TAULUKKO 5. Suonensisäisesti annosteltavat mikro
bilääkkeet aikuisen bronkiektasiatautipotilaan pahe
nemisvaiheen hoidossa.
Oletettu bakteeri

Ensisijainen lääke

Todettu bakteeri

Ensisijainen lääke

Streptococcus
pneumoniae

Bentsyylipenisilliini 1,2 g x 4 / vrk

Streptococcus
pneumoniae

Amoksisilliini 500 mg x 2 / vrk

Haemophilus
influenzae

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 / vrk
Keftriaksoni 2 g x 1 / vrk

Haemophilus
influenzae

Amoksisilliini 500 mg x 2 / vrk

Moraxella
catarrhalis

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 / vrk
Keftriaksoni 2 g x 1 / vrk

Moraxella
catarrhalis

Amoksisilliini 500 mg x 2 / vrk

MRSA1

Vankomysiini2

Pseudomonas
aeruginosa

Keftatsidiimi 2 g x 3 / vrk2

Staphylococcus
aureus

Kooliformiset
enterobakteerit

Kefuroksiimi 1,5 g x 3 / vrk
Keftriaksoni 2 g x 1 / vrk

Infektiolääkäriä konsultoitava ennen lääkehoidon
aloitusta
2
Annos painon ja pitoisuusmääritysten mukaan,
ks. taulukko 4
1
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TAULUKKO 6. Suun kautta annosteltavat mikrobi
lääkkeet aikuisen bronkiektasiatautipotilaan pahe
nemisvaiheiden estossa aiheuttajabakteerin mukaan.

M. Purokivi ym.

MRSA1
Staphylococcus aureuksen ja MRSA:n hoito paikalli
sen resistenssitilanteen mukaan.

1

ks. taulukko 4

ta pahenemisvaihetta tai tämä on toistuvien
pahenemisvaiheiden yhteydessä huomattavan
sairas. Immuunivajavuutta sairastaville potilaille ehkäisevä mikrobilääkehoito voi myös
olla aiheellinen. Pitkäkestoisessa estohoidossa
lääkkeen toistuvan vaihtamisen vaikutuksesta
resistenssin kehittymisen estämiseksi ei ole
näyttöä (8). Ysköksen mikrobikasvun seuranta
on aiheellista lääkeresistenssin ja mahdollisen
kolonisaation kehittymisen tunnistamiseksi
(TAULUKKO 6, INTERNETOHEISAINEISTON TAULUKKO 3). Tutkimusnäyttö pitkäaikaisen mikrobilääkehoidon hyödystä on vähäistä.
Hengitettäviä mikrobilääkkeitä käytetään
ensisijaisesti Pseudomonas aeruginosan kanta
jien hoidossa keuhkomuutosten etenemisen
hidastamiseksi ja potilaiden yleisvoinnin kohentamiseksi, vaikka varsinainen tutkimusnäyttö hoidon hyödystä puuttuu muiden kuin
kystistä fibroosia sairastavien bronkiektasiapotilaiden osalta (13). Pahenemisvaiheiden
esiintymistä on hoitovasteen arvioimiseksi
syytä seurata tarkasti ennen hoidon aloittamista ja sen jälkeen. Suomessa markkinoilla olevia
hengitysteitse annosteltavia mikrobilääkkeitä
ovat kolistiini ja tobramysiini (TAULUKKO 7).
Sekä sumuttimilla että kuivajauheinhalaattoreilla annosteltavien mikrobilääkkeiden
tutkimus on ollut aktiivista. Todennäköisesti
lähivuosina on tarjolla nykyistä enemmän hoitovaihtoehtoja.
Häätöhoidosta voi olla hyötyä silloin, kun
Pseudomonas aeruginosan tai Staphylococcus
aureuksen kantajuus todetaan. Käytännössä häätöhoitoa pidetään perusteltuna pitkä
aikaiskantajuuteen liittyvien vaikeiden hengitystieoireiden sekä elämänlaadun ja keuhkojen toimintakyvyn huononemisen vuoksi.
Ensisijainen hoito ensimmäisen P. aeruginosa
-havainnon yhteydessä on siprofloksasiini
750 mg annoksena kahdesti päivässä 14 vuorokauden ajan. Jos hoitoon ei saada vastetta,
voidaan seuraavaksi kokeilla suonensisäistä
mikrobilääkehoitoa kahden lääkkeen yhdistelmällä (TAULUKKO 5, INTERNETOHEISAINEISTON
TAULUKKO 2) tai jatkaa vielä kahden viikon ajan
suun kautta otettavan siprofloksasiinin ja inhaloidun kolistiinin yhdistelmähoitoa (kaksi
miljoonaa yksikköä kahdesti päivässä kolmen

YDINASIAT
88 Ohutleike-TT on bronkiektasiataudin tärkein diagnostinen perustutkimus.
88 Bronkiektasioiden syyn selvittäminen on tärkeää
oikeiden hoitovalintojen tekemiseksi.
88 Akuutit pahenemisvaiheet pitäisi tunnistaa ajoissa
ja hoitaa kahden viikon mikrobilääkehoidolla.
88 Yskösten bakteeriviljelynäyte tulisi ottaa aina
ennen mikrobilääkehoidon aloittamista.
88 Yskösten mikrobiflooraa pitäisi seurata säännöllisesti mahdollisen mikrobikolonisaation varhaiseksi
tunnistamiseksi ja mikrobilääkeherkkyyksien seuraamiseksi.
88 Suolainhalaatiohoitoa voidaan käyttää limantyhjennyksen tehostamiseen.
88 Pneumokokki- ja kausi-influenssarokotuksista
huolehtiminen on tärkeää.

kuukauden ajan). Kolmas vaihtoehto on jatkaa
pelkkää kolistiini-inhalaatiohoitoa kolme kuukautta. Staphylococcus aureuksen häätöhoidon
mikrobilääkevalinta tehdään paikallisen resistenssitilanteen mukaan (8, 13).

Muut tulehduslääkkeet
Hengittävistä tai suun kautta otettavista kortikosteroideista ei ole tutkimukseen perustuvaa
näyttöä bronkiektasioiden hoidossa. Jos päädytään hoitokokeiluun hengitettävällä kortikosteroidilla, on hoitovastetta seurattava tarkasti. Ilman selkeää oirekuvan korjaantumista
lääkitystä ei pidä jatkaa (8).
Makrolideilla on antimikrobisten ominaisuuksiensa lisäksi tulehdusta hoitavia ja puolustusvastetta muokkaavia vaikutuksia, jotka
voivat vähentää akuuttia ja kroonista tulehdusreaktiota sekä samalla vähentää liman eritystä.
Viimeaikaiset lumekontrolloidut tutkimukset
ovat osoittaneet pahenemisvaiheiden vähenevän merkitsevästi sekä atsitromysiini- että
erytromysiinihoidon aikana (16). Hoitoi-
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le, vaikka tutkimusnäyttö aiheesta on rajallista
(17, 18).

Limantyhjennyshoidot

KUVA 3. Erilaisia limaisuuden hoidossa käytettäviä
hengitysharjoitusapuvälineitä. Puhallusvastus on
yleensä 10 cmH2O. Puhallussarjassa tehdään kymme
nen peräkkäistä puhallusta. Sarja toistetaan kolme
kertaa peräkkäin ja harjoittelu toistetaan kolme ker
taa päivässä.

hin ei liittynyt merkittäviä haittavaikutuksia,
mutta makrolidiresistenssi yleistyi hoidetuilla potilailla. Makrolidien pitkäaikaiskäyttöä
voidaan harkita potilaille, joilla on vuoden
kuluessa toistuvia (vähintään kolme) pahenemisvaiheita, joiden tauti on etenevä ja siihen
liittyy asianmukaisesta hoidosta huolimatta
runsaasti oireita. Eniten käytännön kokemusta lienee atsitromysiinihoidosta 250 mg:n annoksena kolmena päivänä viikossa. Ysköksen
bakteeriviljely ja lääkeresistenssi, EKG, maksan toimintakokeet ja kuulo tulisi tarkastaa
ennen hoidon aloitusta, ja niitä pitäisi seurata
myös hoidon aikana.

Rokottaminen

774

Vaikeiden hengitystietulehdusten ehkäisemiseksi influenssa- ja pneumokokkirokotuksia
suositellaan kaikille bronkiektasiatautipotilail-
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Fysioterapia. Koska liman kertymisellä hengitysteihin ajatellaan olevan keskeinen merkitys
bronkiektasioiden patofysiologiassa, on liman
aktiivinen tyhjentäminen mielekäs hoitotavoite. Usein potilaat kokevat saavansa tyhjennystekniikoista apua yskään ja limaisuuteen (19).
Fysioterapeutin ohjausta tyhjennyshoitoon
käytettävistä apuvälineistä (KUVA 3) ja hengitysmenetelmistä suositellaankin kaikille bronkiektasiapotilaille (8).
Inhalaatiohoidot isotonisilla ja hypertonisilla aerosoleilla. Inhalaatiohoitoa fysiologisella keittosuolaliuoksella on tavanomaisesti
käytetty fysioterapian ohessa limanirrotukseen. Viime aikoina on julkaistu tutkimustuloksia osmoottisesti aktiivisten aineiden,
kuten hypertonisen suolaliuoksen ja mannitolin, inhalaatiosta bronkiektasioiden hoidossa. Hypertonisen suolaliuoksen tiedetään
nopeuttavan terveiden ja kystistä fibroosia
sairastavien potilaiden värekarvapuhdistumaa.
Hypertoninen suolaliuos vaikuttaa edullisesti
ysköksen viskositeettiin, lisää hengitysteiden
limakalvoilla olevan nesteen tilavuutta ja stimuloi yskää (20). Bronkiektasiapotilaan inhalaatiohoidon hypertonisella suolaliuoksella on
osoitettu olevan turvallista ja hyvin siedettyä
(21, 22). Sen on osoitettu parantavan keuhkojen toimintaa ja elämänlaatua sekä vähentävän
terveyspalveluiden käyttöä ja hengitysteiden
bakteerikolonisaatiota pienissä tutkimusaineistoissa (21, 23). Isotonisella suolaliuoksella on saatu yhdessä tutkimuksessa samanlaiset
hoitovasteet kuin hypertonisella suolalla (22).
Isotonisen ja hypertonisen suolan hyödyllisyydestä kystiseen fibroosiin liittymättömien
bronkiektasioiden hoidossa tarvitaan lisää
suurempien potilasaineistojen tutkimuksia.
Hypertonisen suolan käyttäminen oireenmukaisena hoitona on mahdollista. Hengitettävän
lyhytvaikutteisen beeta-2-sympatomimeetin
käyttöä ennen suolaliuoksen inhalaatiota
suositellaan keuhkoputkien supistumisen ehkäisemiseksi (TAULUKKO 8) (8). Mannitoli on

TAULUKKO 7. Sumutettavat hengitettävät mikrobilääkkeet aikuisten Pseudomonas aeruginosan pitkäaikais
kantajien hoidossa.
Lääkeaine

Annos

Kantaliuos

Inhalaatiokuiva-aine

2 milj. yksikköä x 2 / vrk

4 ml, 0,9-prosenttinen keittosuolaliuos

Jauhe sumutinliuosta varten

1 milj. yksikköä x 2 / vrk

1 ml vettä

Sumutinliuos

300 mg x 2 / vrk

Kerta-annosampulli

Inhalaatiojauhe

28 mg 4 kapselia x 2 / vrk

Kolistiini

1

Tobramysiini2

1
2

Erityislupavalmiste
Hoitosykli on 28 vrk hoitoa ja 28 vrk taukoa

osoittautunut hyvin siedetyksi ja runsaasti
oireilevien potilaiden elämänlaatua parantavaksi hoidoksi (24). Lisätietoa mannitolin
mahdollisista muista hyödyistä bronkiektasiaoiden hoidossa odotetaan laajasta kolmannen
vaiheen tutkimuksesta. Mannitoli vaikuttaisi
vähentävän yskösten määrää, mutta löydöksen
kliininen merkitys vaatii vielä lisäselvittelyä
(25). Beeta-2-sympatomimeetteja ja tiotropiumia käytetään bronkiektasiapotilaiden ilmatieahtauman hoitoon. Tätä hoitokäytäntöä
tukevaa tutkimusnäyttöä ei kuitenkaan ole
(26).
Liman koostumukseen vaikuttavat lääkkeet. Liman koostumukseen vaikuttavista lääkevalmisteista ei ole tutkimuksissa osoitettu
olevan hyötyä bronkiektasiapotilaiden hoidossa (26). Dornaasi alfa on kystiseen fibroosiin
liittyvän hengitysteiden limaisuuden hoidossa
hyödyllinen. Muiden bronkiektasiapotilaiden hoitoon sitä ei pidä käyttää, koska sen on
osoitettu huonontavan heidän limanpuhdistumaansa, lisäävän pahenemisvaiheita ja jouduttavan keuhkojen toimintakyvyn huononemista (27).

Kuntoutus
Tuoreessa 30 henkilön esitutkimuksessa säännöllinen liikuntaharjoittelu paransi bronkiektasiapotilaiden rasituksensietoa ja elämänlaatua tilastollisesti merkitsevästi verrattuna
pelkkään fysioterapeutin ohjaamaan hengitysharjoitteluun. Kahdeksan viikon liikuntaharjoittelulla saavutettu hyöty säilyi 20 viikon

seurantajakson ajan (28). Vaikka tutkimusnäyttö kuntoutuksesta bronkiektasioiden hoidossa on toistaiseksi vähäistä muun muassa
pienten aineistojen ja lyhyiden seuranta-aikojen vuoksi, aktiivinen liikunnan harrastaminen
on suositeltavaa kaikille bronkiektasiapotilaille (8).

Leikkaushoito
Paikallisia bronkiektasioita voidaan hoitaa
leikkauksella silloin, kun muu hoito ei tuota
tyydyttävää vastetta. Hyvän leikkaustulokTAULUKKO 8. Hypertonisen suolaliuoksen inhalaatio
bronkiektasiatautiin liittyvän limaisuuden hoidossa
(21).
Ensimmäinen hoitokerta valvotusti sairaanhoitajan
tai kuntoutusohjaajan vastaanotolla.
Ennen suolainhalaatiota potilas hengittää kaksi
0,1 mg:n annosta salbutamolia.
Odotetaan 15 minuuttia.
Potilas hengittää 4 ml kuusiprosenttista suola
liuosta1 sumuttimella lepohengitystä käyttäen.
Potilas yskii aktiivisesti limaa ulos. Jos sumutuk
sen aikana tulee yskää, kannattaa sumutin sul
kea yskimisen ajaksi ja jatkaa sumutusta yskän
rauhoituttua.
Tyhjennyshoito toteutetaan kaksi kertaa vuoro
kaudessa.
1
MucoClear (6 %) tai Natriumchlorid-einmolar Fre
senius (58,5 mg/ml). Potilaalle kirjoitetaan 20 ml:n
Natriumchlorid-einmolar-ampulleja vuoden resepti
ja osoitetaan Fimealle erityislupa-anomus lääkkeen
peruskorvattavuuden saamiseksi. Kerta-ampulleihin
pakattu kuusiprosenttinen MucoClear ei ole korvat
tava valmiste, mutta se on syytä mainita C-lausun
nossa.
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sen saavuttamiseksi keuhkon vaurioituneen
alueen tulisi olla kokonaan poistettavissa.
Oleellista hyvässä kirurgisessa hoidossa on
herkkyysmääritysten mukaisesti suunnattu
mikrobilääkehoito ennen ja jälkeen leikkauk
sen sekä potilaan hyvästä ravitsemustilasta
huolehtiminen. Video-ohjatun torakoskopian
avulla tehtyihin toimenpiteisiin ei liity merkittävää kuolleisuutta. Yleisimmät leikkaushoitoon liittyvät ongelmat ovat toimenpiteen jälkeinen ilmavuoto ja keuhkon atelektaasi (29).
Keuhkonsiirto on harvoin tarpeen kystiseen
fibroosiin liittymättömien bronkiektasioiden
hoitona. Harkittaessa bronkiektasiapotilaiden
keuhkonsiirtoja sovelletaan kystiseen fibroosiin liittyvän bronkiektasiataudin ohjeistusta
(30).

Lopuksi
Bronkiektasiat ovat todennäköisesti alidiagnosoitu sairaus, jonka tunnistaminen on jäänyt muiden hengityselinsairauksien varjoon,
vaikka HRTT-tutkimuksia tehdään nykyisin
paljon. Sairauden hoito ja potilaiden seuranta
on vaihdellut alueittain ja keskittynyt lähinnä
hengitysfysioterapiaan ja mikrobilääkehoitoon ilman säännöllistä yskösnäytteiden mikrobikasvun ja resistenssitilanteen seurantaa.
Bronkiektasioiden syiden monimuotoisuus on
alkanut hahmottua vasta viime vuosina. Kansainvälisten hoitolinjausten mukaisesti bron-

kiektasioiden syiden tarkempi selvittäminen
on aiheellista varhaisen ja asianmukaisen hoidon aloittamiseksi ja keuhkovaurion etenemisen välttämiseksi. Oleellista on myös tyypillisten akuuttien pahenemisvaiheiden hyvä hoito,
johon kuuluu mikrobilääkehoidon suunnittelu
yskösten bakteeriviljelyiden avulla. Rokotuksista huolehtiminen ja aktiivinen limaisuuden
hoito eli tyhjennyshoidot ja kuntoliikunta ovat
avainasemassa taudin etenemisen ehkäisemisessä. ■
MINNA PUROKIVI, dosentti, apulaisylilääkäri
HEIKKI KOSKELA, dosentti, osastonylilääkäri
Medisiininen keskus, keuhkosairauksien klinikka,
Kuopion yliopistollinen sairaala
RIITTA KAARTEENAHO, professori, ylilääkäri
Kliinisen lääketieteen yksikkö, keuhkosairaudet,
lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto
Medisiininen keskus, keuhkosairauksien klinikka,
Kuopion yliopistollinen sairaala
Medisiininen tulosalue, sisätaudit ja keuhkosairaudet,
Oulun yliopistollinen sairaala
Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos
SIDONNAISUUDET
Minna Purokivi: Luentopalkkio (Leiras Takeda, BoehringerIngelheim, Novartis), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella
(Pfizer, Intermune)
Heikki Koskela: Osakeomistus (Orion Oy)
Riitta Kaarteenaho: Apuraha (Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö,
Pohjois-Suomen Tutkimuksen Tukisäätiö, Suomen Tuberkuloosin
Vastustamisyhdistyksen Säätiö), asiantuntijapalkkio (Astra
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Mundipharma, Oy Eli-Lilly Finland, UCS Pharma), koulutus/kon
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Intermune, Oy Eli-Lilly Finland)

Summary
Treatment of bronchiectasias
Typical symptoms of bronchiectasis include cough, sliminess of the airways and recurrent respiratory
infections which lead to lung injury and impaired quality of life when untreated. High-resolution
computer tomography is the most important examination to detect bronchiectasias. Cornerstones
of the treatment are elucidation of the etiology of the disease, taking care of vaccinations,
management of physical fitness, treating sliminess, and careful treatment of periods of exacerbation
with antibiotics according to bacterial growth and susceptibility testing determined from sputum.
Hypertonic saline inhalation can be used to potentiate the treatment of sliminess and achieve a
positive effect on the quality of life.
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