Kirjeitä ja mielipiteitä

Keuhkoahtaumataudissa vakavin vaurio on
alveolien tuho, ei ilmateiden ahtautuminen
keuhkoahtau
matauti sai runsaasti julkisuutta.
Helsingin Sanomien 15.11.2006
haastattelemien asiantuntijoiden
mukaan taudin oireet kertovat
»keuhkoputkiston ahtautumises
ta». Saman toistaa Suomen Lää
käriliiton sponsoroima Kodin
Uusi Lääkärikirja (2006), jossa
taudin syystä kerrotaan mm. seu
raavaa: »Tupakansavu ärsyttää
limakalvoja ja lisää limaneritystä.
Tämä aiheuttaa jatkuvaa yskää ja
johtaa vähitellen keuhkoputkien
seinämien pysyviin tulehdusmuu
toksiin. Osalla sairastuneista hen
gitysteiden lihaskerros paksunee,
jolloin hengitystiet ahtautuvat ja
seurauksena on keuhkoputkien
virtausrajoitus ja hengityksen vai
keutuminen.»
On ilmeistä, että asiantuntijat
jättävät huomiotta tai ainakin
kansalle kertomatta sen, mikä
keuhkoahtaumataudissa on poti
laan kannalta kaikkein tuhoisinta.
Se ei ole limanerityksen lisäänty
minen ja keuhkoputkien seinämi
en paksuuntuminen vaan kaasu
jenvaihtoon osallistuvien alveolien
tuhoutuminen eli emfyseema.
Pitkäaikaisen seurantatutki
muksen perusteella Peto ym.
(1983) päättelivät, että liman
erityksen lisääntymiseen ei liity
kuolemanvaaraa mutta ilmavir
tauksen hidastumiseen (air-flow
obstruction) liittyy. Sekuntitila
vuuden (FEV1) arvo kertoo voi
makkaan uloshengityksen ensim
mäisen sekunnin aikana puhalle
tun ilmamäärän eli ilmavirtauk
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sen nopeuden. Siksi FEV1:n arvon
pieneneminen on ennusteen kan
nalta limanerityksen jatkumista
vakavampi ilmiö. Uloshengityk
sen hidastuminen voi johtua pait
si ilmateiden ahtautumisesta myös
puhallusvoiman heikkenemisestä.
Kun puhutaan ilmateiden ahtau
tumisesta, kerrotaan vain osa to
tuutta, mikä johtaa harhaan. On
huomattavasti parempi puhua
ilmavirtauksen hidastumisesta.
Uloshengityksen puhallusvoima
riippuu ratkaisevasti keuhkon
elastisen rakenteen kunnosta.
Keuhkoahtaumapotilailla valta
osa ulosvirtauksen kokonaisvas
tuksesta muodostuu pienissä, alle
2 mm:n läpimittaisissa ilmateissä,
joissa esiintyy myös eräitä raken
teellisia muutoksia (Hogg ym.
1968). Näin sai alkunsa käsite
pienten ilmateiden sairaus (small
airways disease). Mutta näin pie
nissä ilmateissä ei ole limarauha
sia vaan ainoastaan epiteelissä li
maa sisältäviä pikarisoluja. Lima
rauhaset lisääntyvät suuremmissa,
rustoseinäisissä keuhkoputkissa,
joilla ei ole osuutta ulosvirtauk
sen vastuksen lisääntymiseen.
Kliinis‑patologisten tutkimus
ten perusteella Pratt ja Kilburn
(1970) päättelivät, että tärkein
uloshengityksen hidastumiseen
liittyvä rakenteellinen muutos on
alveoliseinämien tuhoutuminen eli
emfyseema. Prattin laboratoriossa
totesimme obduktiossa irrotettuja
keuhkoja tutkimalla, että verrat
tain vähäinen elastisten säikeiden
vaurio voi aiheuttaa bronkiolien

ahtautumista, kun uloshengityk
sen aikana rintakehän sisäinen
paine kohoaa painaen bronkio
leja kokoon. Tämä on seurausta
siitä, että emfyseemassa putki
en ripustuskohdat ympäröivään
keuhkoon vähenevät eikä bron
kioleissa ole seinämää tukevaa
rustoa.
Hanasaaren symposiumis
sa 18.9.1992 T. L. Petty (1993)
näytti Denverin kliinis‑patologi
sen aineiston pohjalta laaditun
kaavion. Mitä vaikeampi ilma
virtauksen estymä on, sitä suu
rempi osuus on emfyseemalla ja
sitä pienempi ilmateiden muu
toksilla, joista käytettiin nimeä
bronkioliitti. Omassa katsaukses
sani totesin, että pienten ilmatei
den sairaus voi vaikeuttaa ilma
virran kulkua mutta käytännössä
potilaan henki riippuu sentrilo
bulaarisen emfyseeman kehityk
sestä (Sutinen 1993). Kuitenkin
emfyseeman osuutta keuhko
ahtaumataudin kuvassa vähätel
lään edelleen. Emfyseeman laa
dun toteaminen ja vaikeusasteen
arvioiminen leikkauspreparaatista
tai ruumiinavauksessa edellyttää
yksinkertaista erikoistekniikkaa,
jota en tiedä monenkaan pato
login harrastaneen. Sitä pidetään
hankalana, koska keuhko tai sen
poistettu osa täytyy fiksoida ko
konaisena, ennen kuin siihen teh
dään ensimmäinen viilto. Tätä ei
vät myöskään keuhkolääkärit ole
vaatineet. Näin on tuhottu paljon
emfyseemakeuhkoja näkemättä
asian ydintä.
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Kokeellisesti emfyseema on
saatu aikaan elastiinia hajottavil
la entsyymeillä, ja neutrofiilisten
leukosyyttien elastaasin sitou
tuminen tupakoitsijan keuhkon
elastisiin säikeisiin on osoitettu
(Cohen 1991). Keuhkoahtauma
potilaiden plasmassa on todettu
enemmän elastiinin hajoamises
sa syntyviä peptidejä kuin tupa
koimattomien tai terveiden tupa
koitsijoiden plasmassa. Viimeksi
mainituilla taas on enemmän elas
tiinipeptidejä kuin tupakoimatto
milla (Schriver ym. 1992).
Vakavan keuhkoahtaumataudin
tärkein etiologinen tekijä näyttäisi
olevan tupakansavun alkuun pa
nema ja neutrofiilisten leukosyyt
tien aiheuttama alveoliseinämien
elastolyysi. Elastolyysin edistyessä
siitä seuraa mm. keuhkon muo
don muuttuminen, joka voidaan

tietyissä rajoissa todeta tavalli
sista röntgenkuvista. Lohela ym.
(1984) päätyivät 77 %:n diagnos
tiseen kokonaisvarmuuteen (accu
racy) arvioimalla elämänaikaisia
röntgenkuvia aikaisemmin jul
kaistuja kriteerejä käyttäen, kun
vertauskohteina olivat obduk
tion yhteydessä tutkitut keuh
kot. Tarkimmiksi osoittautuivat
keuhkojen muodonmuutokseen
(overinflation) liittyvät kriteerit.
En siksi voi yhtyä pessimistiseen
käsitykseen röntgenkuvauksen
vähäisestä diagnostisesta arvos
ta. Digitaaliaikana luulisi olevan
mahdollista kehittää laskukaava,
joka ilmoittaisi, miten todennä
köisesti keuhkon muoto viittaa
ylivenymiseen (overinflation).
Oulussa saattaisi olla jo valmis
aineisto tutkittuja keuhkoja ja
vastaavia röntgenkuvia.
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