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Moni-ilmeinen keuhkoahtaumatauti

Spirometrialöydös ei yksin selitä
keuhkoahtaumataudin vaihtelua

K

teluista tai sairauden ennusteesta. Viime vuon‑
na Käypä hoito ‑päivityksessä siirryttiin käyt‑
tämään kansainvälisiä GOLD 2011 ‑kriteerejä
(8, 10). Luokitteluun lisättiin standardoidut
mittarit taudin vaikutuksista sairastuneen ar‑
kielämään (KUVA) (10). GOLD-luokittelussa
korostetaan pahenemisvaiheiden lukumäärää,
oireiden lisääntymistä ja toimintakyvyn heikke‑
nemistä (11). Erityisesti taudin pahenemisvai‑
heessa oireilun lisääntymisen myötä joudutaan
lääkitystä väliaikaisesti tehostamaan tai turvau‑
tumaan sairaalahoitoon.
KUVASSA on tiivistetty keuhkoahtaumatau‑
din neljä vaikeusastetta. Valittiinpa luokittelu
spirometrian osoittamaan ahtauman asteeseen

euhkoahtaumatauti (COPD) on maail‑
manlaajuisesti tärkeimpiä väestön kuo‑
linsyitä (1). Tupakointi on länsimaissa
taudin tärkein riskitekijä, vaikka taustalla voi
olla muitakin taudille altistavia tekijöitä (2, 3,
4, 5, 6). Suomessa tautia sairastaa 3,1 % naisista
ja 4,3 % miehistä (7). Kotimaiset suositukset
keuhkoahtaumataudin diagnostiikassa perus‑
tuivat aiemmin kansainvälisen GOLD 2007
‑tautiluokittelun tapaan yksinomaan keuhkojen
toimintakokeeseen, spirometriaan (8, 9). Nyt‑
temmin on kuitenkin todettu, että spirometria‑
tulos ei kuvaa potilaan kokemusta sairauden ra‑
joitteista. Spirometrialla mitattu ahtauman aste
antaa niukasti tietoa potilaan taudinkuvan vaih‑

FEV1 / FVC < 0,70

Vaikeusaste D

+ FEV1 < 50 % tai
pahenemisvaihe ≥ 2
+ CAT < 10
+ mMRC < 2

+ FEV1 < 50 % tai
pahenemisvaihe ≥ 2
+ CAT ≥ 10 tai mMRC ≥ 2
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Vaikeusaste B

+
+
+
+

FEV1 ≥ 50 %
Pahenemisvaihe < 2
CAT < 10
mMRC < 2

+ FEV1 ≥ 50 %
+ Pahenemisvaihe < 2
+ CAT < 10 tai mMRC ≥ 2

Pahenemisvaiheet lisääntyvät

Keuhkofunktio heikkenee

Vaikeusaste C

Oireet pahenevat ja toimintakyky heikkenee
KUVA. Kansainväliset keuhkoahtaumataudin vaikeusasteiden GOLD 2011 ‑luokittelukriteerit. A = lievä ah‑
tauma, pieni pahenemisvaiheiden riski, vähän oireita; B = kuten A, mutta enemmän oireita; C = vaikea ahtauma,
suuri pahenemisvaiheiden riski, vähän oireita; D = kuten C, mutta paljon oireita. CAT = keuhkoahtaumataudin
arviointitesti, mMRC = hengenahdistuksen vaikeusasteen mittari, FEV1 = uloshengityksen sekuntikapasiteetti;
FEV1/FVC (FEV%) = uloshengityksen sekuntikapasiteetin (FEV1) suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FVC).
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tai edeltävän vuoden aikana potilaan kokemien oireistossa, hengenahdistustuntemuksissa ja
pahenemisvaiheiden lukumäärään (luokittelu toimintakyvyn rajoituksissa. Yllättävintä oli se,
A–D) perusteella, aina ennen kyseistä vaihetta että keuhkoahtaumataudin vaikeusaste saattoi
on jo todettu pysyvä keuhkoputkien ahtauma merkittävästi lieventyä tai vaikeutua alle kol‑
(uloshengityksen sekuntikapasiteetin [FEV1] men seurantavuoden aikana (12). Tämä siitä‑
suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin [FVC] pie‑ kin huolimatta, että varsinaisia taudin pahene‑
nempi kuin 70 %). Potilaan toimintakykyä kar‑ misvaiheita oli hyvin vähän.
Keuhkoahtaumatauti voidaan
toitetaan keuhkoahtaumataudin
luonnehtia oireyhtymäksi. Tau‑
arviointitestillä (COPD assess‑
dinkuva vaihtelee yksilöllisesti
ment test, CAT). Tämän CATKeuhkoahtauma
testin jokaisesta kahdeksasta
diagnoosin tekeminen huolimatta henkilön spiromet‑
rialöydöksestä. Edelleen diag‑
kysymyksestä kertyy 0–5 pistet‑
ei yleensä onnistu
nostiikan keskeinen kulmakivi
tä, joten maksimipistemäärä on
ensimmäisellä
on bronkodilataatiokokeen kera
40 pistettä. Vähintään 10 pis‑
vastaanottokerralla.
puhallettu spirometria. Jos pit‑
teen tulos viittaa heikentynee‑
kään tupakoineella henkilöllä
seen toimintakykyyn. Hengen‑
ahdistusta mittaavassa mMRC-mittarissa (mo‑ FEV% on spirometriassa bronkodilataatioko‑
dified medical research council) on viisi tasoa, keen jälkeen yli 70 %, hänellä ei ole keuhkoah‑
joista oireen vaikeutumiseen viittaavat tasot 2–5. taumatautia huolimatta krooniseen bronkiittiin
Keuhkoahtaumataudin määritelmässä ko‑ liittyvästä pitkäaikaisesta limaisesta yskästä tai
rostetaan sairauden etenevää luonnetta (8). mahdollisesti emfyseemasta, jota spirometrialla
Taudin vaikeusasteen vaihtelun ja kerran määri‑ ei voida diagnosoida. Tällöinkin henkilön elä‑
tetyn vaikeusasteen merkitys ovat vielä epäsel‑ mänlaatu voi olla heikentynyt (CAT-pisteet > 10
viä. Kliinisessä potilastyössä taudin alaryhmien tai mMRC > 2), ja hänellä voi olla mahdollisia
tunnistaminen on hoidon kannalta tär
keää. tupakointiin liittyviä liitännäistauteja.
Tutkimuksemme tukee uuden GOLD 2011
Seurasimme 513:n pitkään tupakoineen, itsensä
terveeksi tuntevan lappilaisen aikuisen keuhko‑ ‑kriteeristön käyttöä. Taudin luokittelu alaryh‑
ahtaumataudin kehitystä kuuden vuoden ajan miin vaatii potilaalta useampia vastaanotto‑
(12). Ensimmäisten kolmen seurantavuoden käyntejä, jolloin lääkäri perehtyy kokonaisval‑
aikana kartoitimme tutkittavien tupakoinnin taisesti potilaan tilanteeseen. Edes runsaasti
lopettamista (13). Jälkimmäisten kolmen vuo‑ tupakoineen henkilön kohdalla keuhkoahtau‑
den aikana seurasimme keuhkoahtaumatautia madiagnoosin tekeminen ei yleensä onnistu
potevien taudinkuvassa tapahtuvia muutoksia ensimmäisellä vastaanottokerralla yhden spiro‑
käyttäen GOLD 2011 ‑luokittelukriteereitä. metriatutkimuksen perusteella.
Keuhkoahtaumataudin vaikeusaste ja sen
Spirometrialöydöksen lisäksi selvitettiin keuh‑
koahtaumatautiin sairastuneiden toimintakyky vaikutukset elämänlaatuun vaihtelevat vuosien
ja pitkittyneiden keuhko-oireiden esiintyminen kuluessa. Spirometrialöydöksen lisäksi sairastu‑
sekä viimeisen seurantavuoden aikana ilmen‑ neen oireet, toimintakyky ja taudin pahenemis‑
vaiheiden määrä ovat keskeisiä taudin pitkän‑
neet pahenemisvaiheet.
GOLD 2007 ‑kriteereitä käyttämällä keuh‑ ajan vaikeusasteen määrittäjiä. Pitkään tupakoi‑
koahtaumatauti todettiin 23 %:lla tutkittavista. neen tai jo keuhkoahtaumatautiin sairastuneen
Todetuista tapauksista 27 % kuului taudin lie‑ potilaan täyttämä CAT-testitulos täydentää spi‑
vään asteeseen A ja 64 % asteeseen B (KUVA). rometrialöydöksen merkitystä hoitavalle lääkä‑
Seurantavuosina ilmeni suurta vaihtelevuutta rille. Se tarjoaa tietoa henkilön suorituskyvystä
samantasoisesta keuhkoputkien ahtaumasta ja terveydentilasta sekä antaa lisäpontta keskus‑
kärsivien kroonisen keuhkoputkitulehduksen teluun tupakoinnin lopettamisesta.
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