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Johdanto  

Pahenemisvaiheella tarkoitetaan vaihetta, jossa keuhkoahtaumatautia sairastavan hengitystie-
oireet äkillisesti pahenevat ja hän tarvitsee tehostettua lääkitystä oireiden hoitoon joko kotona 
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(lievä pahenemisvaihe) tai sairaalassa (vaikea pahenemisvaihe)1. Pahenemisvaiheen kliinisiä 
merkkejä ovat lisääntynyt hengenahdistus, yskä sekä mahdolliset märkäiset yskökset2, joskin 
oireet, pahenemisvaiheen kesto ja hoito sekä siitä toipuminen ovat yksilöllisiä3. Pahenemisvai-
heella on suuri merkitys keuhkoahtaumatautia sairastavan päivittäiseen elämään ja aktiviteet-
teihin, koska monet joutuvat olemaan vuodelevossa etenkin pahenemisvaiheen alkuvai-
heessa4. Lisäksi pahenemisvaiheen sairaalahoidosta aiheutuu paljon kustannuksia1 ja se on 
myös yksi merkittävä syy kuolleisuuteen5. 
  
Yleisin keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen syy on hengitystieinfektio. Muita syitä voivat 
olla esimerkiksi ilmansaasteet, keuhkokuume, toistuva aspiraatio sekä lääkityksen laiminlyönti 
tai sen lopettaminen.2 Keuhkoahtaumataudin edetessä pahenemisvaiheita esiintyy enemmän 
ja ne myös vaikeutuvat5. Pahenemisvaihe voi aiheuttaa kuolemanpelkoa4, 6 sekä heikentää 
keuhkoahtaumatautia sairastavan toimintakykyä ja elämänlaatua4, 5, 7.  
  
Pahenemisvaiheiden ehkäisy, varhainen tunnistaminen ja viiveetön hoito voivat vähentää keuh-
koahtaumataudin kuormittavuutta sairastuneelle. Koska osa pahenemisvaiheista jää keuhko-
ahtaumatautia sairastavilta kertomatta terveydenhuollon ammattihenkilöille, tulee ammattihen-
kilöiden kertoa sairastuneille, kuinka tärkeää hoidon kannalta on, että pahenemisvaiheen oireet 
tunnistetaan ajoissa1. Toistuvat ja sairaalahoitoa vaativat pahenemisvaiheet huonontavat keuh-
koahtaumatautia sairastavan elämänlaatua sekä heikentävät sairauden ennustetta1, 2. Pahe-
nemisvaiheesta toipuminen saattaa kestää useita viikkoja1, 8.  
  
Pahenemisvaihe on usein ehkäistävissä. Ehkäisyssä ja hoidossa seuraavat asiat ovat tärkeitä: 
tupakoinnin lopettaminen, influenssa- ja pneumokokkirokotteiden ottaminen, sairauden hoitoon 
määrätyn lääkityksen oikea käyttö9, fyysisen aktiivisuuden ylläpitäminen9, 10 ahdistuksesta, ma-
sennuksesta ja sosiaalisista ongelmista puhuminen1, 9 ja oireiden varhainen tunnistaminen11. 
Fyysinen aktiivisuus on keuhkoahtaumataudin hoidossa keskeinen osa sairauden hoitoa. Tut-
kimusnäyttö pahenemisvaiheen jälkeisestä varhaisesta kuntoutuksesta on osin ristiriitaista ja 
se tulee suunnitella aina yksilöllisesti12.   
  
Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen varhaisen hoidon aloittamista varten lääkäri ja keuh-
koahtaumatautia sairastava voivat yhdessä laatia toimintaohjeen eli yksilöllisen kirjallisen hoi-
tosuunnitelman siitä, kuinka keuhkoahtaumatautia sairastavan tulee toteuttaa säännöllinen lää-
kityksensä, miten hän voi viiveettä tunnistaa oireiden pahenemisen ja aloittaa itsenäisesti lää-
kityksen (antibiootti, kortisoni), joka hänelle on ennalta määrätty pahenemisvaiheen hoitoon13.  

Suosituslauseet 

Pahenemisvaiheesta kertominen 
 
1. Kerro pahenemisvaiheesta ja sen oireista keuhkoahtaumatautia sairastavalle, sillä 
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➢ keuhkoahtaumatautia sairastava ei välttämättä tunne pahenemisvaiheen käsitettä, 
eikä tunnista sen alkavia oireita (C). 

• Vanhemmilla keuhkoahtaumatautia sairastavilla henkilöillä voi olla nuorempia vaja-
vaisemmat tiedot sairaudesta. Heidän on myös vaikea tunnistaa pahenemisvaiheen 
oireita14. 

• Keuhkoahtaumatautia sairastavat luottavat, että he osaavat tunnistaa pahenemis-
vaiheen oireita15. 

• Keuhkoahtaumatautia sairastavat, joilla on aiemmin ollut pahenemisvaiheita, ovat 
oppineet tunnistamaan alkavan pahenemisvaiheen oireet15. 

• Keuhkoahtaumatautia sairastavista 43 prosenttia (n = 662) jäi seuraamaan pahe-
nemisvaiheen oireiden kehittymistä tai ei tehnyt mitään pahenemisvaiheen oireiden 
alkaessa8. 

Pahenemisvaiheen uusiutuminen ja uusiutumisen ehkäisy 
 
2. Kerro keuhkoahtaumatautia sairastavalle pahenemisvaiheen ehkäisyn merkityk-

sestä ja sen ehkäisykeinoista, kuten rokotuksista, fyysisestä aktiivisuudesta, lääki-
tyksen aloitukseen tarkoitetun toimintaohjeen käyttöönotosta sekä psyykkisestä hy-
vinvoinnista huolehtimisesta, sillä  
 

➢ aiempi pahenemisvaihe ilmeisesti ennustaa uutta pahenemisvaihetta (B). 
• Keuhkoahtaumatautia sairastavan riski saada uusi pahenemisvaihe kasvaa sairas-

tettujen pahenemisvaiheiden myötä16. Korrelaatio pahenemisvaiheen ja aiempien 
sairaalahoitojaksojen välillä on merkitsevä (r = 0.25; p < 0.0002)17.  

• Tutkimukseen osallistuneista (n = 130) 63 prosentilla pahenemisvaiheet olivat tois-
tuvia17. 

• Pitkittynyt toipumisvaihe saattaa ennustaa seuraavaa pahenemisvaihetta18.  
• Pahenemisvaiheet lisääntyvät sairauden vaikeutuessa, mutta niitä esiintyy myös 

sairauden kohtalaisessa19 ja lievässä vaiheessa16, 20.  
• Pahenemisvaiheilla on merkitystä keuhkofunktioarvoihin varsinkin tupakoivilla keuh-

koahtaumatautia sairastavilla20.  
• Aiemman pahenemisvaiheen sairaalahoito19, 21, hengenahdistus tai suun kautta otet-

tava kortisoni saattavat lisätä pahenemisvaiheen riskiä21.  
• Heikentynyt terveydentila19 ja elämänlaatu, kotihappihoito (LTOT) tai vähentynyt fyy-

sinen aktiivisuus saattavat lisätä riskiä sairaalahoitoon joutumiselle pahenemisvai-
heen aikana21.  

• Refluksitauti (GER l. gastroesofagiaalinen refluksi) näyttäisi olevan keuhkoah-
taumataudin pahenemisvaiheen riskitekijä (RR = 7.57; 95 % CI: 3.84–14.94). Keuh-
koahtaumatautia sairastavilla, joilla on myös GER, on muita useampia pahenemis-
vaiheita vuodessa (MD = 0.79; 95 % CI: 0.22–1.36; z = 2.69; t2 = 0.23; p < 0.007).22   

 
➢ pahenemisvaiheella on ilmeisesti pitkäaikaista ja jopa palautumatonta vaikutusta 

keuhkoahtaumatautia sairastavan toimintakykyyn (B). 
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• Fyysisesti aktiivisilla oli pienempi riski joutua sairaalahoitoon verrattaessa heitä fyy-
sisesti inaktiivisiin keuhkoahtaumatautia sairastaviin henkilöihin23.  

• Monikansallisessa tutkimuksessa tutkittavat jaettiin hengenahdistuksen perusteella 
viiteen MRC -luokkaan, joista luokat 1–2 sisälsi 1 231 (62 %) tutkittavaa ja luokat 3-
5 sisälsi 769 (38 %) tutkittavaa. Luokissa 1–2 hengenahdistus oli vähäisempää ja 
nämä potilaat toipuivat pahenemisvaiheesta muutamassa päivässä. Sen sijaa luok-
kien 3-5 tutkittavista 23 prosenttia ilmoitti palautumisen vieneen useita viikkoja ja 6 
prosenttia ei toipunut lainkaan entiselleen.8   

• Pahenemisvaihe saattaa vähentää fyysistä aktiivisuutta24, joten keuhkoahtaumatau-
tia sairastavien tulisi liikkua mahdollisimman paljon sairauden ollessa hoitotasapi-
nossa. Fyysinen aktiivisuus näyttäisi kahden vuoden seurannassa olevan yhtey-
dessä harvempiin sairaalahoitoa vaativiin pahenemisvaiheisiin.25 

• Fyysisesti vähemmän aktiivisilla keuhkoahtaumatautia sairastavilla henkilöillä näyt-
täisi olevan suurempi vaara joutua sairaalahoitoon pahenemisvaiheen vuoksi10, 21, 24. 

 
3. Pahenemisvaiheen ehkäisykeinoja: 
➢ Rokotukset suojaavat hengitystieinfektioilta (A) 
➢ Fyysinen aktiivisuus näyttäisi vähentävän sairaalahoidon riskiä (C). 
➢ Pahenemisvaiheen toimintaohje ilmeisesti vähentää sairaalahoidon tarvetta (B). 
➢ Ahdistus ja masennus ilmeisesti lisäävät sairaalahoidon tarvetta (B). 

 

Suosituksen käyttöönotto 

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen ehkäisy -hoitosuositus yhtenäistää keuhkoahtauma-
tautia sairastavien pahenemisvaiheiden ohjauksen sisältöä ja mahdollistaa yhtenäisen näyttöön 
perustuvan ohjauksen niissä tilanteissa, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö kohtaa keuh-
koahtaumatautia sairastavan. 
 
Pahenemisvaiheen ehkäisyä koskevan hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden, opettajien ja opiskelijoiden sekä keuhkoahtaumatautia sairastavien ja 
omaisten tietoisuutta pahenemisvaiheen ehkäisyn merkityksestä keuhkoahtaumataudin hoi-
dossa. Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää osaamisen varmistamista koulutuksen avulla 
sekä hoitotyön johtajien ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ohjaukseen osallistuvien tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden sitoutumista näyttöön perustuvan pahenemisvaiheen ehkäisyyn 
liittyvän ohjauksen käyttöönottoon omissa organisaatioissa ja työyksiköissä.  
 
Hoitosuosituksen käyttöönottamista voidaan edistää organisaatioissa esittämällä kysymyksiä:  

• Mitä keuhkoahtaumatautia sairastaville kerrotaan pahenemisvaiheen ehkäisystä tällä 
hetkellä?  

• Mihin pahenemisvaiheen ehkäisyn ohjauksen sisältö perustuu?  
• Antaako hoitosuositus aihetta tarkastella oman yksikön käytäntöjä tarkemmin ja tarvi-

taanko käytäntöjen kehittämistä? 
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