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Paula Kauppi

Astman pitkäaikaishoito

Keskeistä

 � Opetetaan oma-aloitteinen seu-
ranta ja hoito A.
 � Omalääkäri arvioi säännöllisesti 
hoidon riittävyyden.�
 � Hoidon tavoitteina ovat
� minimaaliset oireet
� normaali toimintakyky
� tarvittaessa käytettävän 

bronkodilatoivan lääkkeen 
vähäinen tarve

� ei lääkkeiden haittavaiku-
tuksia

� normaali tai potilaalle paras 
mahdollinen keuhkofunktio 
spirometrialla ja PEF-seuran-
nalla arvioituna

� pahenemisvaiheiden estä-
minen.

Periaatteet
 � Hengitettävät (inhaloitavat) 
glukokortikoidit�hoitavat ja 
hillitsevät astmatulehdusta. 
Ne ovat keskeinen osa astman 
hoitoa.
 � Kaikilla astmapotilailla pitää olla 
myös tarvittaessa käytettävä 
keuhkoputkia laajentava lääke.
 � Lääkeinhalaatiotekniikan ope-
tus ja seuranta ovat tärkeitä.
 � Jokaisen potilaan hoito ra-
kennetaan yksilöllisesti taudin 
vaikeusasteen mukaan, ja sitä 
tulee muuttaa portaittain. Oma-
toimisuuteen lääkkeiden an-
nostelussa kannustetaan (kirjal-
liset ohjeet!).
� Potilas voi hakea lisätietoa 

mm. Terveyskirjastosta, 
Terveyskylän Allergia- ja 

astmatalosta sekä potilasyh-
distyksistä.

 � Lyhytkestoisia oraalisia gluko-
kortikoidikuureja saatetaan 
tarvita ajoittain.
� Virusinfektion yhteydessä 

yleensä nostetaan hengitettä-
vän glukokortikoidin annosta, 
ja jos se ei riitä, annetaan glu-
kokortikoidikuuri tabletteina.

 � Suuret allergeenimäärät voivat 
lisätä allergista astmaa sairasta-
van oireita. Esimerkiksi kissalle 
allergisen astmaa sairastavan 
ei ole suositeltavaa pitää kissaa 
kotieläimenä.�
 � Suuret määrät hengitystieärsyk-
keitä (pölyt, käryt, kemikaalit) 
yleensä lisäävät astmaoireita.
 � Asetyylisalisyylihappoa�ja 
muita tulehduskipulääkkeitä 
(myös��Litalginiafi) tulee käyttää 
varoen, koska 10�20�% ast-
maatikoista on yliherkkiä näille 
lääkkeille.
 � Etenkin epäselektiiviset�beeta-
salpaajat�yleensä pahentavat 
astmaoireita.�
 � Tupakoinnin lopettamista tue-
taan aktiivisesti.
 � Siedätyshoidosta�saattaa olla 
apua joillekin potilaille A.

Toteutus��
1. Jos astmaoireita on satunnai-

sesti (harvemmin kuin kerran 
viikossa ja yöoireita enintään 
kahdesti kuukaudessa) ja keuh-
kojen toimintakokeet ovat 
normaalit:�
� ympäristön saneeraus ja 

tupakoinnin lopettaminen

 - Pölypunkin saneeraaminen 
on vaikea toteuttaa ja näyttö 
hyödystä puuttuu B.

� hengitettävä lyhytvaikuttei-
nen bronkodilatoiva lääke 
tarvittaessa A (salbutamo-
li�tai�terbutaliini tai budeso-
nidin ja formoterolin yhdistel-
mävalmiste).

2. Jos oireita on enemmän ja 
hengitettävää bronkodilatoivaa 
lääkettä tarvitaan useammin 
kuin kerran viikossa tai astma 
häiritsee yöunta, edellä olevien 
hoitojen lisäksi annetaan sään-
nöllinen tulehdusta hoitava 
(anti-in�ammatorinen) lääkitys.�
� Hengitettävä glukokortikoi-

di A���valmisteesta riippuen 
100�400 µg kahdesti (beklo-
metasoni A,�budesonidi A,��u-
tikasonipropionaatti A) tai 
kerran (�utikasonifuroaat-
ti,�siklesonidi A,�mometaso-
ni A) päivässä
 - Aerosolimuotoisten lääk-

keiden keuhkopitoisuudet 
ovat yleensä parempia, jos ne 








