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Vastaus

Terveyskeskuksen vastaanotolle tulee 

66-vuotias keuhkoahtaumatautia sai-

rastava mies, jonka vointi on huonon-

tunut viimeksi kuluneen vuoden aika-

na. Mistä potilaan rasitushengenah-

distus ja/tai limaisuus johtuvat?

Oikeat vastaukset: A, E, G ja H.
Potilaan hengitettävä lääkitys ei ollut 

kohdallaan. Keuhkoahtaumataudin 

hoitona oli kortisoni ja pitkävaikuttei-

nen avaava lääke jauheinhalaattoris-

sa, jonka käyttöön sisäänhengitysvoi-

ma marginaalisesti riitti. 

Koska potilaalla ei ollut pahenemis-

vaiheita, mutta CAT-pisteet olivat > 10, 

ensisijainen lääkitys keuhkoahtauma-

taudin hoitosuosituksen mukaan on 

pitkävaikutteinen avaava lääke. Koska 

oireita oli merkittävästi, potilas toden-

näköisesti hyötyisi pitkävaikutteisen 

antikolinergin (LAMA) ja pitkävaikut-

teisen beetasympatomimeetin (LABA) 

yhdistelmähoidosta. 

Säännöllistä hengitettävää kortiso-

nia käytetään vaikean keuhkoahtau-

mataudin hoidossa ja silloin, jos poti-

laalla on useampia pahenemisvaiheita, 

sairaalahoitoa vaativa pahenemisvai-

he tai jos potilaalla on sekä astma että 

keuhkoahtaumatauti. Kortisonista ei 

liene hyötyä, jos potilaan eosinofiilita-

so on matala. 

Inhalaattoriksi valittiin aerosolimuo-

toinen valmiste, ja hoitaja tarkisti lääk-

keenottotekniikan.

Rasituskokeessa suorituskyky oli 

kohtalainen. Potilas vältti liikuntaa, 

koska siitä tuli hengenahdistusta. Lii-

kunta kuitenkin parantaa merkittäväs-

ti keuhkoahtaumatautipotilaiden en-

nustetta. Jo 6 000 askelta vuorokau-

dessa vähentää mortaliteettia. Poti-

laat hyötyvät liikunnallisesta kuntou-

tuksesta, ja heitä tulee ohjata ja kan-

nustaa siihen. Liikunnan ohella puhal-

luspullon säännöllinen käyttö on suosi-

teltavaa limaisuuden hoitoon.

Potilaita tulee kannustaa ja motivoi-

da tupakoinnin lopettamiseen, koska 

tupakointi on merkittävin ennustee-

seen vaikuttava tekijä. Asia kannattaa 

ottaa puheeksi kaikilla vastaanotto-

käynneillä ja tarjota lopettamiseen 

apua. 

Potilas tuli kontrolliin 3 kk:n kuluttua 

lääkityksen vaihdosta. Rasitushengen-

ahdistus ja limaisuus olivat selvästi vä-

hentyneet. Lisäksi suun sammas oli 

hoitunut. Potilas oli onnistunut lisää-

mään liikuntaa ja kävi päivittäin käve-

lylenkillä. Tupakointia hän ei ollut lo-

pettanut.

Keuhkoahtaumatautipotilaiden lää-

kitys ja lääkkeenottoteknikka tulee 

tarkistaa jokaisen kontrollin yhteydes-
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sä. Liikunta ja tupakoinnin lopettami-

nen ovat vaikuttavinta ja parasta hoi-

toa, ja niihin tulee motivoida. Potilaat 

hyötyvät myös vuosittaisesta influens-

sarokotuksesta sekä pneumokokkiro-

kotteesta. 
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