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Johdanto  

Lääkehoito on merkittävä osa keuhkoahtaumatautia sairastavien kokonaishoitoa. Lääkehoidolla 
voidaan vähentää oireita, taudin pahenemisvaiheita1 ja niiden vaikeusastetta, sekä parantaa 
rasituksen sietoa2. Lääkehoito tulee aina suunnitella yksilöllisesti. Lääkehoidon valintaan vai-
kuttavat oireiden hankaluus, pahenemisvaiheiden riskit, liitännäissairaudet, lääkkeiden sivuvai-
kutukset, saatavuus ja hinta sekä keuhkoahtaumatautia sairastavan kokemukset ja kyky käyt-
tää erilaisia laitteita lääkkeiden annosteluun.2  
 
Inhaloitavat lääkkeet 
Inhaloitavien eli hengitettävien lääkkeiden etuna on niiden nopea vaikutus kohteessa, jolloin 
pienellä annoksella saavutetaan korkea paikallinen pitoisuus. Inhaloitavilla lääkkeillä on myös 
vähemmän sivuvaikutuksia kuin verenkierron välityksellä vaikuttavalla systeemilääkityksellä.3  
Keuhkoputkia avaavia lääkkeitä ovat β2-agonistit sekä muskariinireseptoreita salpaavat aineet 
(ns. antikolinergit). Käytössä on sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia lääkkeitä. Lyhytvaikutteisten 
avaavien lääkkeiden vaikutuksen kesto on yleensä 3–6 tuntia. Näitä ovat SABA (lyhytvaikuttei-
nen β2-agonisti) ja SAMA (lyhytvaikutteinen antikolinergi). Pitkävaikutteisten avaavien lääkkei-
den vaikutuksen kesto on 12–24 tuntia. Näitä ovat LABA (pitkävaikutteinen β2-agonisti) ja 
LAMA (pitkävaikutteinen antikolinergi). Lisäksi voidaan käyttää hengitettävää kortisonia.1 Käy-
tössä on myös yhdistelmävalmisteita, joissa voi pitkävaikutteisten avaavien lääkkeiden lisäksi 
olla kortisonia2.   
 
Inhaloitavia lääkkeitä voidaan annostella ponnekaasusumuttimella (pMDI, joko yksin tai tilanjat-
keen kanssa), sisäänhengityksellä laukeavalla ponnekaasusumuttimella (BA-MDI), jauheinha-
laattorilla (DPI), soft mist -inhalaattorilla (SMI) sekä lääkesumuttimella4. Jokaisella laitteella on 
oma tekniikkansa. Jauheinhalaattorin käyttö vaatii keuhkoahtaumatautia sairastavalta riittävän 
sisäänhengitysvoiman ja -nopeuden. Ponnekaasusumuttimen käyttö ei vaadi suurta sisäänhen-
gitysnopeutta, mutta laitteen laukaisu pitää osata ajoittaa sisäänhengityksen alkuun1. Jos keuh-
koahtaumatautia sairastava osaa oikean inhalaatiotekniikan, kaikki inhalaatiolaitteet ovat tehok-
kaita ja niillä voidaan saavuttaa sama terapeuttinen teho, vaikka annokset vaihtelevat4. Tupa-
kointi voi vaikuttaa siihen, että kortisonihoito ei vaikuta toivotulla tavalla5. Tupakoinnin lopetta-
minen on tästäkin syystä tärkeää keuhkoahtaumataudin hoidossa.  
  

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee varmistaa, että keuhkoahtaumatautia sairastavat 
osaavat käyttää inhalaatiolaitteitaan oikein. Siksi ohjaukseen osallistuvien on tärkeää tietää, 
millaisia laitteita on saatavilla. Heidän on osattava myös laitteiden oikea käyttö, ohjattava se 
sairastavalle sekä osattava arvioida inhalaatiotekniikka oikein4. Terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä 40–85 prosenttia ei osaa ohjata oikein3. Inhalaatiolaitteiden käyttöä ohjaavien oma 
osaaminen tulee varmistaa koulutuksella6.  
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Lääkehoitoon sitoutuminen 

Lääkehoitoon sitoutumattomuus on merkittävä ongelma keuhkoahtaumataudin hoidossa7-9. 
Mitä pitkäaikaisempi ja monimutkaisempi hoito on, sitä huonompaa on lääkehoitoon sitoutumi-
nen. Hoitoon sitoutumiseen voi vaikuttaa myös lääkkeen annostelureitti, sillä suun kautta otet-
taviin lääkkeisiin sitoudutaan paremmin kuin inhaloitaviin lääkkeisiin. Hoitoon sitoutumista voi 
heikentää, jos lääkkeellä ei ole välitöntä vaikutusta oireisiin. Lääkehoitoon sitoutumattomuus 
voi ilmetä lääkkeen yliannosteluna, aliannosteluna, unohtamisena tai annostelun ja aikataulujen 
muutoksina10. Hoitoon sitoutumattomat ilmaisevat enemmän huolestuneisuutta keuhkoah-
taumataudista, ja heillä on enemmän huolia ja epäilyksiä keuhkoahtaumataudin lääkkeitä koh-
taan9. Keuhkoahtaumatautia sairastavan inhalaatiotekniikka ja hoitoon sitoutuminen tulee arvi-
oida aina ennen lääkehoidon muutoksia4. 
 

Suosituslauseet 

Oikea inhalaatiotekniikka 
 
1. Ohjaa keuhkoahtaumatautia sairastavalle oikea inhalaatiotekniikka ja tarkista se jo-

kaisella hoitokäynnillä, sillä  
 

➢ keuhkoahtaumatautia sairastavien inhalaatiotekniikassa on ilmeisesti puutteita (B). 
• Inhalaatiotekniikassa esiintyy yleisesti puutteita, huolimatta inhalaatiolaitteen tyypistä11, 

12. 
• Oikea inhalaatiotekniikka lisää potilaan hallinnan tunnetta ja tyytyväisyys inhalaattoriin 

edistää lääkehoitoon sitoutumista13. 
• Ponnekaasusumuttimen (pMDI) käytössä huomio tulee kiinnittää koordinaatioon, si-

säänhengityksen nopeuteen ja/tai syvyyteen ja hengityksen pidättämiseen inhalaation 
jälkeen11, 12. 

• Jauheinhalaattorin (DPI) käytössä huomio tulee kiinnittää annoksen valmisteluun, 
uloshengitykseen ennen lääkkeenottoa, hengityksen pidättämiseen lääkeinhalaation jäl-
keen11, 12, 14 sekä riittävään sisäänhengitysvirtaukseen15. 

• Huono keuhkofunktio ja liitännäissairaudet voivat vaikuttaa inhalaatiotekniikkaan15. 
• Toistetulla tarkistuksella kriittisten virheiden riski vähenee11, toistetulla ohjauksella inha-

laatiotekniikka paranee14. 
• Epävarmuutta inhalaatiolaitteen käsittelyssä voi esiintyä potilailla, jotka ovat masentu-

neita, ahdistuneita tai heillä on liitännäissairauksia16, jos he ovat iäkkäämpiä tai jos hei-
dän koulutustasonsa on matalampi11. 

• Terveydenhuoltohenkilöstön antaman ohjauksen puute lisää virheiden määrää11. 
• Potilaan kyvyt huomioiva inhalaatiolaitteen valinta sekä ohjaus tukevat optimaalista in-

halaatiolaitteen käyttöä16. 
• Puutteellinen inhalaatiotekniikka voi johtaa mm. huonompaan hoitotasapainoon sekä li-

sääntyneisiin sairaalakäynteihin11. 
• Ohjausta antavan hoitajan tulee hallita inhalaatiolaitteiden oikea käyttö6. 
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Lääkehoitoon sitoutuminen 
 

2. Arvioi lääkehoitoon sitoutumista ja keskustele siitä keuhkoahtaumatautia sairasta-
van kanssa jokaisella hoitokäynnillä, sillä  
 

➢ keuhkoahtaumatautia sairastavan on ilmeisesti vaikea sitoutua lääkehoitoonsa (B).  
• Hoitoon sitoutumista voidaan edistää ohjaamalla potilaalle inhalaatiotekniikka toistuvasti 

17, sekä kiinnittämällä huomiota hänen elämänlaatuunsa8. 
• Tyytyväisyys inhalaatiolaitteeseen ja sen helppokäyttöisyys voivat vaikuttaa hoitoon si-

toutumiseen13. 
• Lääkehoidon toteutuksessa tulisi pyrkiä yhteen lääkkeen antolaitteeseen, koska use-

ampi laite voi heikentää lääkehoitoon sitoutumista18.  
• Hoitoon sitoutumista voidaan selvittää kysymällä: unohtuuko lääkkeenotto, onko vai-

keuksia muistaa ottaa lääkkeet tai onko jokin muu syy, minkä vuoksi lääke jää otta-
matta8. 

• Naimisissa olevat ja vanhemmat ihmiset sitoutuvat lääkehoitoonsa todennäköisesti pa-
remmin19. 

• Hoitoon sitoutumattomuuden seurauksena sairaalahoidot ja kuolleisuus lisääntyvät ja 
elämänlaatu heikkenee20. 

• Hoitoon sitoutumattomat potilaat ovat nuorempia, ja heillä on matalampi koulutus ja 
palkkataso9. 

• Hoitoon sitoutumattomuus on tunnistettava ja siihen on pyrittävä vaikuttamaan käyttä-
mällä yksinkertaisempia hoito-ohjelmia, lisäämällä potilaan tietoa itsehoidosta, kehittä-
mällä potilaan ohjausta, kommunikaatiota ja neuvontaa hoitoon sitoutumisesta7. 

Lääkityksen hyödyt ja mahdolliset sivuvaikutukset 
 
3. Keskustele keuhkoahtaumatautia sairastavan kanssa lääkityksen hyödyistä ja mah-

dollisista sivuvaikutuksista lääkehoitoa aloitettaessa, sillä 
 

➢ lääkehoitoon liittyvät epätietoisuudet näyttäisivät vaikuttavan lääkehoitoon sitoutu-
miseen (C). 
• Keuhkoahtaumatautia sairastavan tieto itsehoidosta edistää hänen sitoutumistaan lää-

kehoitoonsa7. 
• Lääkkeiden käyttö annettujen ohjeiden mukaisesti tulee varmistaa joka ohjauskerralla 

lääkehoidon hyötyjen saavuttamiseksi, sillä keuhkoahtaumatautia sairastava ei välttä-
mättä noudata oireiden mukaista lääkehoitoaan21. 

• Iäkkäämmät keuhkoahtaumatautia sairastavat voivat tarvita enemmän ohjausta lääk-
keen tarkoituksesta ja vaikutuksesta22. 
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Suosituksen käyttöönotto 

Lääkehoidon toteutus keuhkoahtaumatautia sairastavan hoidossa −hoitosuositus yhtenäistää 
keuhkoahtaumatautia sairastavien lääkehoidon ohjauksen sisältöä ja mahdollistaa yhtenäisen 
näyttöön perustuvan ohjauksen niissä tilanteissa, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö koh-
taa keuhkoahtaumatautia sairastavan. 
 
Lääkehoitoa koskevan hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten, 
opettajien ja opiskelijoiden sekä keuhkoahtaumatautia sairastavien ja omaisten tietoisuutta lää-
kehoidon merkityksestä keuhkoahtaumataudin hoidossa. Hoitosuosituksen käyttöönotto edel-
lyttää osaamisen varmistamista koulutuksen avulla sekä hoitotyön johtajien ja keuhkoahtauma-
tautia sairastavien ohjaukseen osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden sitoutumista 
näyttöön perustuvan lääkehoidon ohjauksen käyttöönottoon omissa organisaatioissa ja työyk-
siköissä.  
 
Hoitosuosituksen käyttöönottamista voidaan edistää organisaatioissa esittämällä kysymyksiä:  

• Kuinka usein keuhkoahtaumatautia sairastavan inhalaatiotekniikka tarkistetaan? 
• Miten keuhkoahtaumatautia sairastavan lääkehoitoa arvioidaan yksikössäni tällä het-

kellä? 
• Mitä heille kerrotaan lääkehoidosta tällä hetkellä?  
• Mihin lääkehoidon ohjauksen sisältö perustuu?  
• Antaako hoitosuositus aihetta tarkastella oman yksikön käytäntöjä tarkemmin ja tarvi-

taanko käytäntöjen kehittämistä? 
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