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Astma on lisääntynyt myös alle kouluikäisten lasten ryhmässä. Samaan aikaan pikkulasten astman 

diagnostiikka on muuttunut. Toisaalta tutkimustieto tässä ikäryhmässä on vanhempia astmaatikkoja 

vähäisempää, ja hoitokäytännöt ovat olleet hyvinkin vaihtelevia. Viime vuosina tutkimustiedon 

lisääntyessä on ilmestynyt kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia, jotka ovat ottaneet kantaa 

erityisesti alle kouluikäisten lasten astmadiagnostiikkaan ja -hoitoon. Tutkimuksessamme 

Pikkuastmaatikkojen diagnostiikka ja hoitolinjaukset TaYS:ssa 2007 halusimme selvittää, kuinka 

hyvin nämä ohjeistukset toteutuvat käytännön työssä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan 

astmapoliklinikalla. Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2007 TaYS:n lasten poliklinikalle 

ensikäynnille tulleista lapsista, joilla lähettämisen syynä on ollut astmaepäily. Tutkimusaineistoon 

valittiin 1–5-vuotiaat lapset, koska alle 1-vuotiaat eroavat muusta ryhmästä bronkioliitin yleisyyden 

vuoksi. Yhteensä aineistossa oli 127 lasta eri puolilta Pirkanmaata. Tiedot kerättiin 

sairaskertomusmerkintöjen pohjalta ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla. TaYS:n tutkimus- ja 

hoitolinjat vastasivat pääsääntöisesti hyvin suosituksia. Kuitenkin havaittiin, että puutteita erityisesti 

sairaskertomusmerkinnöissä esiintyi vielä varsin laajasti ja uusille selventäville ohjeistuksille on 

tarvetta. Tähän tarpeeseen varmasti osittain vastasikin 2008 ilmestynyt PSHP:n Lasten astman 

hoitoketju. 
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1 JOHDANTO 

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana lasten astma on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt. Astma-

diagnoosien määrä on kasvanut erityisesti pienten, alle 5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Samaan ai-

kaan erityisesti pikkulasten astman diagnosoinnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikä on 

varmasti osaltaan vaikuttanut lisääntyneisiin diagnooseihin. (1) 

Alle 5-vuotiaiden ja erityisesti alle 3-vuotiaiden hengitystieoireilulla on selkeästi omat erityispiir-

teensä, mikä hankaloittaa astmadiagnostiikkaa erityisesti näissä nuorimmissa ikäryhmissä. Pikkulas-

ten astman diagnostisista kriteereistä ja hoidosta on myös ollut erilaisia näkemyksiä, eikä selkeitä 

yhtenäisiä linjauksia ole aiemmin voitu tehdä. Tämä on näkynyt Suomessa myös korvaus- ja hoito-

käytäntöjen selvänä paikkakunnittaisena vaihteluna (1). Uusien Käypä hoito -ohjeiden ja PRAC-

TALL-suositusten tarkoitus on ollut yhtenäistää näitä hoitolinjoja ja taata asianmukainen astman 

diagnostiikka ja hoito paikkakunnasta ja lääkäristä riippumatta (2, 3). Epäselväksi on kuitenkin jää-

nyt, kuinka hyvin nämä suositukset ovat siirtyneet käytännön lääketieteeseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, millä tavalla lasten astmaepäilyjä lähdetään TaYS:ssa 

selvittämään ja millä menetelmillä. Myös astmatutkimuksiin lähetettyjen lasten lähetetiedot ja riski-

tekijät selvitettiin. Erityisesti oltiin kiinnostuneita mahdollisista ristiriitaisuuksista hoitokäytäntöjen 

ja viimeisimmän PRACTALL-lausuman ja Astman Käypä hoito -suosituksen kanssa (3, 2). Vertai-

lussa käytettiin myös Lääkärilehdessä ilmestynyttä artikkelia Pienten lasten astma: diagnostiikan ja 

hoidon linjauksia (4). Vertailussa haluttiin nostaa esille esimerkiksi leukotrieeniantagonistin käyttö 

PRACTALL-suosituksissa verrattuna TaYS:n käytäntöihin. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

Astma on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä Suomessa kymmenen viime vuoden aikana, mutta voi-

makkainta kasvu on ollut alle 5-vuotiaiden lasten ryhmässä (1). Oma osuutensa on ollut yleisellä 

tietoisuuden lisääntymisellä ja sitä kautta astmaoireiset lapset ovat aiempaa herkemmin päätyneet 

astmatutkimuksiin. Merkittävä osatekijä kasvussa on kuitenkin ollut myös tutkimustiedon karttumi-

nen pienten lasten hengitystieoireilusta ja samaan aikaan tapahtuneet muutokset pikkuastmaatikko-

jen diagnostisissa kriteereissä.  

Pienillä lapsilla astman diagnostiikassa on omat erityisvaikeutensa. Tässä ikäryhmässä hengitysvai-

keudet ovat yleisiä, ja useimmiten kyse on hyvänlaatuisesta ja väistyvästä ilmiöstä, jonka ainakin 

osittain katsotaan liittyvän keuhkoputkien pieneen läpimittaan (5). Toisaalta merkittävä osa ai-

kuisastmaatikoista on oireillut jo ennen 5 vuoden ikää (6). Tiedetään myös, että ainakin vanhem-

missa ikäryhmissä hoitamaton astmaattinen tulehdus voi aiheuttaa keuhkoputkiin myös pysyviä 

muutoksia, joten varhainen asianmukaisen hoidon aloitus on tärkeää (7). Vaikeutena onkin ollut 

astmaatikkojen erottaminen niiden lasten joukosta, joilla hengenahdistuksen taustalla on ikään liit-

tyvä hyvänlaatuinen ilmiö eikä todellinen astmaattinen tulehdusreaktio. 

Tutkimustiedon niukkuus on aina viime vuosiin asti myös selkeästi hankaloittanut suhtautumista 

pikkulasten astmaattiseen oireiluun. Vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla tehtyjen tutkimusten sovel-

taminen pikkulapsiin ei välttämättä vastaa todellisuutta ja usein joudutaankin tyytymään oletuksiin. 

Varhainen astmahoidon aloittaminen on perusteltu hoitamattoman eosinofiilisen tulehduksen aihe-

uttamilla pysyvillä muutoksilla keuhkoputkiin (7). Tämä ajatus pohjaa kuitenkin isommilla lapsilla 

ja aikuisilla havaittuihin löydöksiin. Viime aikoina on kuitenkin tullut uutta tutkimustietoa, joka ky-

seenalaistaa aiemman käsityksen imeväisten ryhmässä. Tutkimuksen mukaan alle 1-vuotiailla lap-

silla, joilla oli voimakkaitakin astman kaltaisia oireita, ei kuitenkaan havaittu näytepaloissa merkke-

jä eosinofiilisesta tulehduksesta tai tyvikalvon paksuuntumisesta (4).  

Puutteellisen tutkimustiedon lisäksi ongelmana on ollut yhteisten hoitolinjauksien puuttuminen, kun 

asiantuntijoillakin on ollut pikkulasten astmasta hyvin eriäviä näkemyksiä. Myös diagnostiikka on 

vaikeampaa pikkulapsilla, koska monia aikuisten astmatutkimuksista ei iän vuoksi voida lapsille 
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suorittaa. Impulssioskillosmetria tarjoaa nykyään spirometriaa helpomman vaihtoehdon myös alle 

kouluikäisille lapsille, koska siinä riittää tavallinen sisään-uloshengitys. Sekin vaatii kuitenkin kes-

kittymistä ja riittävän tiiviin suuotteen, joten alle 3-vuotiaille ei sitäkään voida yleensä luotettavasti 

suorittaa. Erityisesti alle kolmevuotiaiden astmassa diagnostiikka onkin perustunut perinteisesti oi-

reisiin ja kliinisiin löydöksiin. (8) 

Viime vuosikymmenenä tilanne on selvästi parantunut ja yhteneviä hoidon ohjeistuksia on tullut 

useampia. Tuorein astman Käypä hoito -ohje ilmestyi vuonna 2006, ja siinä käsitellään myös lasten 

astman diagnosointia ja hoitoa. Diagnostiikassa astmadiagnoosin perusteiksi riittää Käypä hoidon 

mukaan toistuvasti todettu uloshengityksen vinkuna. Myös juoksurasituskokeen ja uloshengityksen 

typpioksidin mittauksella voidaan tarkentaa diagnoosia, mutta näistäkin molemmilla on omat puut-

teensa. (2) 

Lääkehoidoksi Käypä hoidossa suositellaan inhaloitavaa kortikosteroidia, jonka annosta voidaan 

pienentää tai kokeilla jättää pois useamman oireettoman kuukauden jälkeen. Tarvittaessa lisälääk-

keenä suositellaan lyhytvaikutteista β2-agonistia hengenahdistuskohtauksiin ja montelukastia, mi-

käli pelkkä kortikosteroidi ei riitä hyvän hoitotasapainon aikaansaamiseksi.  Hoitomyöntyvyyden ja 

omahoidon tärkeys nostettiin Käypä hoidossa esille, ja sen takaamiseksi suositeltiin riittävää yksi-

löllistä koulutusta ja ohjausta lapsiastmaatikkojen perheille lääkehoidon onnistumiseksi. (2) 

Vuonna 2006 julkaistiin myös Lääkärilehdessä artikkeli Pikkulasten astma: diagnostiikan ja hoidon 

linjauksia. Artikkelissa tarkennetaan pikkulasten astman diagnosointia ja pyritään karsimaan erityi-

sesti alle kolmevuotiailla lapsilla pois turhat kortikosteroidilääkitykset. Alle kolmevuotiailla lapsilla 

astmadiagnoosi on perinteisesti perustunut pitkälti oiretietoihin ja kliinisiin löydöksiin. Artikkelin 

mukaan alle 3-vuotiailla pelkkä uloshengitysvinkuna ei riitä. Diagnoosiin tulisi vaatia hengitystie-

oireiden reagointi lääkehoitoon sekä lisäksi joko tiedossa olevat astman riskitekijät tai uloshengi-

tysvaikeuden toistuminen vuoden aikana. (4) 

Lääkehoidosta artikkeli toteaa, että vain ajoittain infektioiden yhteydessä oireileville lapselle on ai-

empien Käypä hoito -ohjeiden mukaisesti aloitettu osin turhaankin kortikosteroidilääkityksiä, joista 

ei uudempien tutkimuksien mukaan ole näille ryhmille lainkaan hyötyä. Parempi hoitovaste voitai-

siin saavuttaa heillä leukotrieeniantagonistilla eli montelukastilla. Sen sijaan vaikeiden ja jatkuvien 
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sekä astman riskitekijöihin liittyvien astmaoireiden hoidossa inhaloitavan kortikosteroidin käyttö on 

artikkelinkin mukaan perusteltua. (4) 

Lisälääkkeenä lasten astman hoitoon Lääkärilehden artikkeli suosittaa kaikille astmaatikoille tyypis-

tä riippumatta salbutamolia tarvittaessa käytettäväksi keuhkoputkia avaavaksi oirelääkkeeksi. Vai-

kean astman hoidossa kortisonin lisäksi suositellaan β2-agonistia tai leukotrieeniantagonistia eli 

montelukastia. (4) 

Pediatrinen astmaryhmä julkisti Berliinissä Euroopan allergologian ja kliinisen immunologian aka-

temian kongressissa (lyh. EAACI) tammikuussa 2008 PRACTALL-konsensuksen lasten astman 

hoitolinjoista. Mitään vallankumouksellista uutta se ei tuonut mukanaan Lääkärilehden artikkeliin 

verrattuna ja myöhemmin on ilmestynyt muitakin kansainvälisiä linjauksia. PRACTALL oli kuiten-

kin aiemman mielipiteiden hajaannuksen jälkeen ensimmäinen kansainvälinen konsensus-lausuma, 

joka otti selkeästi kantaa lapsiastmaatikkojen hoitolinjoihin. Lausumassa todetaan, että kaikkien 

astmaatikkolasten hoidossa on keskityttävä kolmeen hoidolliseen osatavoitteeseen: pyritään vähen-

tämään astmaa pahentavia tekijöitä ympäristössä (esimerkiksi vanhempien tupakointi, perheen koti-

eläimet), annetaan vanhemmille tietoa ja koulutusta astmasta ja sen hoidosta sekä aloitetaan lääki-

tys, joka on kyllin tehokas mahdollisimman pienin haittavaikutuksin. (3) 

Myös konsensuslausuman ohjeissa korostetaan, että lääkityksen säännöllinen uudelleenarviointi on 

välttämätöntä.  Näin vältytään ylimitoitetun lääkityksen haittavaikutuksilta. Varsinaisten lääkevalin-

tojen suhteen konsensuslausuman ohjeisto kulkee pitkälti samoilla linjoilla Lääkärilehdessä 2006 

julkaistun artikkelin kanssa, mutta joitakin erojakin löytyy. 3–5-vuotiaiden lasten sekä jatkuvan että 

myös epäsäännöllisen astman hoidossa ensilinjan lääkkeinä PRACTALL suosittelee inhaloitavaa 

kortikosteroidia (lyh. ICS), jonka lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää lyhytvaikutteista β2-agonistia. 

Leukotrieeniantagonistia voidaan PRACTALL:n mukaan käyttää monoterapiana ICS:n tilalla epä-

säännöllisen ja lievän jatkuvan astman hoidossa. Leukotrieeniantagonisti voidaan ottaa myös ICS:n 

lisäksi niille potilaille, joiden astmaa ei saada pelkästään kohtuullisilla kortikosteroidiannoksilla hy-

vään hoitotasapainoon. Mikäli tämäkään ei riitä astman kontrollointiin, PRACTALL suosittaa li-

säämään hoitoon pitkävaikutteisen β2-agonistin, nostamaan ICS:n annostusta ja lopuksi vielä lisää-

mään hoitoon teofylliinin. Tarkemmin PRACTALL-kriteerit on esitelty taulukossa 1. (3) 
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Taulukko 1. Lasten astman hoitosuositukset PRACTALL-lausuman mukaan (3). 

Alle 2-vuotiaat 3–5-vuotiaat 

 Harkitse astmadiagnoosia, jos yli 3 lää-
kärin toteamaa obstruktiota 6 kk:n aika-
na 

 Ensisijaisesti inhaloitava lyhytvaikuttei-
nen β2-agonisti tarvittaessa 

 Leukotrieeniantagonisti säännöllisenä 
lääkkeenä, jos kyseessä vinkuminen vain 
infektioiden yhteydessä (pysyvä tai jak-
sottainen lääkitys) 

 Inhaloitava kortikosteroidi (ICS) 
o jatkuvasti oireilevaan astmaan 
o vakavaa oireilua tai usein tarve 

p.o. kortisonikuureille 
o todettu atopia- tai allergiatai-

pumus 

 Kortisoni (1—2 mg/kg prednisolonia) 
suun kautta 3–5 vrk:n kuureina akuu-
teissa obstruktiivisissa tilanteissa 

 

 Ensisijaisesti ICS (budesonidi 100–200 µg x 2 
tai flutikasoni 50–125 µg x 2 tilanjatkeella) 

 Lyhytvaikutteinen β2-agonisti (salbutamoli 
0,1 mg/annos tai terbutaliini 0,25 mg/annos 
1–2 suihkausta 4 tunnin välein tarvittaessa) 

 Leukotrieeniantagonisti monoterapiana 
ICS:n tilalla, jos oireet lieviä tai ajoittaisia 

 Jos riittävää hoitotasapainoa ei saavuteta 
pelkällä ICS:llä, lisää leukotrieeniantagonisti 
(montelukasti 4mg annosrakeet tai pureske-
lutabletti) 

 Jos edelleenkään ei hoitotasapainossa, seu-
raavat vaihtoehdot: 

o Lisää pitkävaikutteinen β2-agonisti 
tarvittaessa tai säännöllisesti käytet-
täväksi 

o Nosta ICS:n annosta 
o Lisää teofylliini 

Omassa tutkimuksessamme haluamme verrata TaYS:n nykyisiä hoitolinjoja aiempiin suomalaisiin 

ohjeisiin ja 2008 ilmestyneeseen kansainväliseen konsensuslausumaan. Ovatko TaYS:n nykyiset 

astmaatikkolasten hoitokäytännöt samassa linjassa hoitosuosituksen kanssa, vai löytyykö niiden vä-

liltä merkittäviä linjaeroja? 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirikin sai oman lasten astman hoitoketjunsa keväällä 2008, eli pian 

PRACTALL:n ilmestymisen jälkeen. Siinä selkiytetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon roolijakoa lasten astman selvittelyissä ja hoidossa, eli milloin ja millä perustein astmaoirei-

nen lapsi tulee ohjata erikoissairaanhoitoon. Ohjeessa kuvataan myös erikoissairaanhoidon lähettee-

seen astmaepäilyissä tarvittavat keskeiset tiedot, joita ovat mm. oireiden tarkka kuvaus ja kasvu-

käyrät. Siinä myös tarkennetaan tutkimuksia, jotka perusterveydenhuollossa pitäisi suorittaa ennen 

erikoissairaanhoitoon lähettämistä, kuten allergiaselvitykset ja peruslaboratoriotutkimukset. (9) 
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3 AINEISTO 

3.1. Potilaiden valinta 

Tutkimusaineistona käytettiin Miranda-järjestelmään tallennettuja sairaskertomuksia niiltä potilail-

ta, jotka ovat tulleet vuoden 2007 aikana TaYS:n lasten ajanvarauspoliklinikalle lähetteellä astma-

epäilyn vuoksi. Potilaiden ikä ensimmäisellä tutkimuskäynnillä on rajattu 1–4-vuotiaisiin. Poissul-

kemalla alle 1-vuotiaat pyrittiin saamaan tutkimukseen tarkemmin nimenomaan astmaa sairastavat 

lapset, kun nuoremmissa bronkioliitti on taudinkuvana usein hallitseva.  

Tietopalvelu teki alustavan potilashaun valmiiksi, jolloin kertyi 190 tutkimuspotilasta. Hakumäärei-

nä olivat 2003–2006 syntyneet potilaat, joiden ensikäynti lasten ajanvarauspoliklinikalla oli välillä 

1.1.2007–31.12.2007. Näistä 63 potilasta oli kuitenkin karsittava käsin, kun he eivät vastanneetkaan 

alkuperäisiä hakuehtoja. Osa 2006 syntyneistä potilaista oli ensikäynnillään alle 1-vuotiaita. Myös 

muualta TaYS:n hoidettavaksi siirtyneet astmapotilaat tai päivystyspoliklinikalla diagnosoidut ast-

mapotilaat karsittiin, koska tutkimuskohteena olleet diagnostiset selvittelyt oli jo tehty eikä ast-

maselvittelyiden toteutumista tai seurauksia voitu kirjata. Lopullisessa aineistossa oli siis 127 poti-

lasta. Tarkempi kuvaus lopulliseen aineistoon valikoiduista potilaista on nähtävissä kuvassa 1.  
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Kuva 1. Potilasaineiston määräytyminen. 

3.2. Aineiston ongelmat 

Koska sairaskertomustiedot ovat valmiiksi tallennettua informaatiota, ei niiden mahdollisiin virheel-

lisyyksiin voitu vaikuttaa. Kerättyjen muuttujien määrä oli melko suuri, eikä kaikkia tietoja ollut jo-

kaiselle potilaalle sairaskertomukseen kirjattu. Puuttuvia tietoja ei kuitenkaan käytetty aineiston ra-

jaamisperusteena, jotta aineisto vastaisi paremmin todellisuutta. Tämä seikka täytyy kuitenkin huo-

mioida tulosten tulkinnassa.  

Toisaalta puutteellinen kirjaaminen on myös sinällään huomionarvoinen seikka, joka onkin hyvä 

nostaa esiin. Myös diagnostisesti keskeisten oireiden tai riskitekijöiden puuttuminen on tärkeä 

muistaa kirjata myös sairaskertomukseen. Tutkimuksen edetessä nimenomaan kirjaamatta jääneet 

tiedot osoittautuivat ongelmallisiksi. 

Toisena ongelmana kirjaamisessa oli erityisesti aikamääreiden epätarkkuus. Usein lääkkeiden käyt-

tömäärät kuvattiin monitulkintaisilla ilmauksilla, kuten satunnaisesti ja silloin tällöin. Esimerkiksi 

avaavan oirelääkkeen tarpeesta ei tämän vuoksi pysty vetämään kovin luotettavia johtopäätöksiä 

tällä tavalla kerätyn aineiston perusteella. Toisaalta tämä kuvaa myös lääkärintyön todellisuutta, 

kun potilaat tai vanhemmat eivät usein kysyttäessäkään osaa tämän tarkemmin lääkkeen käytöstä 

kertoa. 
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Aineiston keräämisessä huolellisuus on tärkeää. Tästä huolimatta inhimilliset virheet ovat aina 

mahdollisia. Esimerkiksi obstruktio määritelmänä aiheutti jonkin verran sekaannusta. Kaikkien po-

tilaiden sairaskertomuksissa ei hengitystieoireeksi mainittu vinkunaa, vaan ainoastaan toistuvat ob-

struktiot. Nämä potilaat luokiteltiin tutkimuksessamme aluksi virheellisesti vinkunan suhteen nega-

tiivisiksi. Tutkimuksen edetessä virhe havaittiin ja korjattiin, mutta tämä korostaa jälleen termien 

tarkan määrittelyn merkitystä. Obstruktiolla tarkoitetaan siis tässä yhteydessä uloshengitysvaikeutta, 

joka käytännössä ilmenee auskultaatiossa vinkunana. 

Tulosten analysointivaiheessa yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi muodostui myös seuranta-ajan ly-

hyys. Puoli vuotta on teoriassa astmadiagnostiikan kannalta kohtuullinen aika, jonka kuluessa ast-

matutkimukset normaalisti ehditään hoitaa ja diagnoosi varmistaa tai poissulkea. Todellisuudessa 

loma-ajat, poliklinikan jonotilanne ja muut käytännön elämään liittyvät tekijät viivyttävät usein 

kontrolliaikoja sen verran, ettei merkittävällä osalla tutkimuspotilaista 6 kuukautta riittänyt. Seuran-

ta-ajan päättyessä jopa 32 prosentilla lapsista astmaselvittelyt olivat yhä kesken. Lähes kolmasosalla 

tutkimuspotilaista keskeinen tutkimushavainto jäi siis epäselväksi. 

3.3. Aineiston kuvaus 

Aineistossa potilaiden ikä jakautui melko tasaisesti. Desimaali-ikä oli keskimäärin 2,70 vuotta. Ai-

neiston nuorin potilas oli tutkimuksen alkaessa 1,17 vuotta ja vanhin 4,75. Poikien määrä aineistos-

sa oli hieman suurempi (52 %) kuin tyttöjen (48 %).  

Lähettämisen pääasiallinen syy vaihteli, mutta pitkittynyt yskä oli selvästi hallitseva. Ilman vinku-

naa esiintynyt yskä johti lähettämiseen kolmasosalla lapsista (33,9 %). Yskä ja vinkuna yhdessä 

olivat lähettämisen taustalla lähes puolella (49,6 %). Tosin tässä ryhmässä lähettämisen pääasialli-

seksi syyksi oli usein mainittu toistuvat obstruktiotilanteet, vaikka uloshengitysvinkunan lisäksi ys-

kääkin esiintyi. Ilman yskää esiintyvä vinkuna oli tutkimuksen mukaan selvästi harvinainen. Lähet-

tämisen taustalla pelkkä vinkuna oli ainoastaan 3,9 %:lla lapsista. Nuorimmillaan hengitystieoireilu 

oli alkanut jo 2 kuukauden iässä, kun taas vanhimmillaan ensimmäiset oireet tulivat vasta 4 vuoden 

ja kahden kuukauden ikäisenä. Keskimääräinen hengitystieoireiden alkamisikä oli aineistossa 1,9 

vuotta.  



  9 9  

 

Tulovaiheessa potilaista 44,1 % kärsi ihottumasta, 90,6 % yskästä ja 46,5 % rohinasta, ja 55,9 pro-

sentilla oli kuultu jossain vaiheessa hengityksen vinkumista. Varsinaisia lääkärin toteamia obstruk-

tiotilanteita vastaanottokäyntiä edeltäneen vuoden aikana oli esiintynyt 37,0 prosentilla lapsista. 

Astmaselvittelyiden taustalla yskä oli siis selvästi merkittävin lähettämisen taustalla ollut syy. Mer-

kittävä huomio oli toisaalta myös se, ettei pääoireiden, kuten vinkumisen, esiintymistä ollut kirjattu 

lainkaan 7,9 %:lla lapsista.  

Astman riskitekijöiden suhteen kirjaaminen jonkin verran vaihteli. Esimerkiksi tieto vanhempien 

tupakoinnista puuttui 20 %:lla lapsista. Tämän vuoksi tupakoivien vanhempien osuus saattaa todel-

lisuudessa olla vielä hieman suurempi. Tästä huolimatta jompikumpi vanhemmista tupakoi tutki-

musaineiston mukaan jopa 34 %:ssa tapauksista, mikä oli yllättävänkin suuri osuus. 

Useilla lapsilla lähettämisen syynä oli astmaepäily, mutta varsinaista diagnoosia ei ollut asetettu 

kuin kahdelle potilaalle. Lääkityksiä oireisiin sen sijaan oli monella lapsella jo kokeiltu. Astmalääk-

keistä useimmiten kokeilussa oli ollut salbutamoli, jota oli jossakin muodossa kokeiltu 73,2 prosen-

tille lapsista. Tutkimuksessamme ei valitettavasti eritelty tilastoihin salbutamolin valmistemuotoja 

erikseen. Huomattavalla osalla potilaista kyse oli nestemäisestä salbutamoli-mikstuurasta, vaikka 

sen teho onkin kyseenalainen. Inhaloitavaa kortikosteroidia oli käyttänyt lähes viidesosa potilaista 

(18,9 %) jo ensikäyntiä edeltävästi, ja lähes kaikilla yhdessä tarpeen mukaan käytettävän salbuta-

molin kanssa. Keskeiset taustatiedot on eritelty taulukossa 2. 
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Taulukko 2 Taustatiedot tutkimuspotilaiden aineistosta (n = 127). 

 LAPSIA (n) LAPSIA (%) 

SUKUPUOLI     
tyttö 61 48,0 
poika 66 52,0 
   

IKÄ     
1-vuotiaat 38 29,9 
2-vuotiaat 40 31,5 
3-vuotiaat 30 23,6 

4-vuotiaat 19 15,0 
   

SALBUTAMOLI KÄYTÖSSÄ     
kyllä 93 73,2 
ei 34 26,0 
   

INHALOITAVA KORTIKOSTEROIDI     

kyllä 24 18,9 
ei 102 80,3 
   

OIREENA YSKÄ ILMAN VINKUNAA     
kyllä  43 33,9 
   

OIREENA YSKÄ JA VINKUNA     
kyllä 63 49,6 
   

OIREENA VINKUNA ILMAN YSKÄÄ     
kyllä 5 3,9 
   

ATOPIA     

kyllä 37 29,1 
ei 88 69,3 
   

ÄITI JA/TAI ISÄ TUPAKOI     
kyllä 44 34,6 
ei 57 44,9 
tietoa ei ole kirjattu 26 20,5 
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4 TULOKSET 

4.1. Muuttujat ja mittaukset 

Potilastiedoista kartoitettiin ne riskitekijät, joiden tiedetään usein olevan atopiataipumuksen ja ast-

man taustalla. Näitä ovat mm. perinnölliset tekijät, lapsen altistuminen passiiviselle tupakoinnille, 

lapsen oma atooppinen oireilu ja todetut allergiat. Samoin kerättiin ennen selvittelykäyntiä esiinty-

neet astmaattiset oireet ja poliklinikalla todetut oireet, kuten yskä ja vinkuna uloshengityksessä. (10, 

11)  

Ensikäyntiä seuraavien 6 kuukauden ajalta kerättiin myös tehdyt astman selvittelytutkimukset, ku-

ten allergiatestaus ja juoksurasituskokeet. Seuranneen puolen vuoden aikana tapahtuneet poliklinik-

kakäynnit ja niiden syyt kerättiin myös, jotta pystyttiin kartoittamaan mm. hoidon onnistumista. 

Käypä hoito -suositus ja PRACTALL molemmat korostavat astman hoidossa sairauteen liittyvän 

koulutuksen ja opastuksen osuutta, joten selvitimme myös, kuinka aktiivisesti astmadiagnoosin saa-

neet lapset ohjattiin astman ensitietopäiville (2, 3). 

Lapsille määrätyistä lääkityksistä kerättiin lasten astman hoidossa käytetyt budesonidi, flutikasoni, 

beklometasoni, montelukasti ja salbutamoli sekä flutikasonin ja salmeterolin yhdistelmä.  Lopuksi 

katsottiin, millaisiin diagnooseihin puolessa vuodessa päädyttiin vai jäikö diagnoosi seuranta-ajan 

päätyttyä yhä avoimeksi. 

4.2. Aineiston käsittely ja menetelmät 

Tutkimustiedot kerättiin Miranda-potilastietojärjestelmästä suoraan Excel-taulukkoon. Aineiston 

tarkastelu tilastollisin menetelmin suoritettiin SPSS-ohjelman avulla. Analysoinnissa kiinnostuksen 

kohteena olivat potilastietoihin kerättyjen astman riskitekijöiden laajuus ja tarkkuus sekä lapsille 

tehdyt diagnostiset tutkimukset. Tarkoituksena oli aineiston perusteella saada tilastollista tietoa hoi-

tosuositusten ja TaYS:n käytäntöjen vertailemiseksi. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti kysy-



  12 

 

mys siitä, ovatko diagnostiikka ja lääkevalinnat TaYS:ssa olleet PRACTALL- ja Käypä hoito -

ohjeistusten kanssa yhteneviä. 

Tutkimuspotilailla astmadiagnoosiin vaikuttaneita tekijöitä tarkasteltiin tilastollisin menetelmin 

SPSS -ohjelman avulla. Kiinnostuksen kohteena oli esimerkiksi lähettämiseen johtaneiden oireiden 

ennustearvo astman diagnostiikassa. Sukupuolen merkitys oli ennalta tunnettu vaikuttava tekijä, jo-

ten sen sekoittava vaikutus huomioitiin käyttämällä monimuuttuja-analyysia. Tähän tarkoitukseen 

valittiin multinominaalinen logistinen regressioanalyysi. Tämän lisäksi tilastollisen merkitsevyyden 

selvittämisessä käytettiin ristiintaulukointia ja χ
2 

-testiä. 

4.3. Analysointi 

Aineiston tarkastelussa lähtökohtana oli tilastollisen tiedon kerääminen TaYS:n tutkimus- ja hoito-

käytännöistä sekä tämän informaation vertaaminen PRACTALL- ja Käypä hoito -suosituksiin (3, 

2). Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myös sairaskertomusmerkintöjen laatuun, ja mahdollisiin 

puutteisiin tietojen kirjaamisessa. Erityisesti astmaan viittaavat pääoireet oli pääsääntöisesti kerätty 

kattavasti. Obstruktioiden lukumäärä oli kokonaan kirjaamatta ainoastaan 3,9 prosentilla potilaista. 

Tarkemmin obstruktioiden esiintyminen potilasaineistossa on kuvattu taulukossa 3. Obstruktiota 

epäselvempien oireiden, kuten yskän ja rohinan kirjaamisessa oli enemmän vaihtelua. Oletuksena 

on, että normaalit löydökset sekä oireiden puuttuminen jäävät herkemmin kirjaamatta.  

 

Atopiaselvittelyitä oli tehty osalle lapsista jo ennen lähettämistä. Prick-testit oli tulovaiheessa tehty 

vajaalle viidesosalle lapsista (18,9 %) ja kokonais-IgE oli jo valmiiksi määritetty selvästi harvem-

min (12,6 %). Puolen vuoden astmaselvittelyiden jälkeen Prick-tutkittujen osuus nousi 29,1 pro-

senttiin ja kokonais-IgE oli määritetty 19,7 prosentilta lapsista. Ruoka-ainespesifinen IgE-

tutkimuskin oli tehty 14,2 prosentille.  

 

Erityisesti pienillä lapsilla erotusdiagnostiikka on tärkeää turhien kortikosteroi-dilääkitysten välttä-

miseksi ja toisaalta oikean hoidon valitsemiseksi. Tutkimuksessa vertailuun käytetyt hoitosuosituk-

set ohjeistavat astman perustutkimuksena aina otettavaksi keuhkojen röntgenkuvan, jolla voidaan 

poissulkea selkeät tulehdukselliset muutokset ja rakennepoikkeavuudet. Tässä tutkimuksessa alle 3-

vuotiaiden ryhmässä (78 lasta) keuhkokuva oli otettu 42,3 prosentilla lapsista. 3–5-vuotiaiden lasten 

ryhmässä keuhkokuvia otettiin jo selvästi harvemmin, ainoastaan 20,8 prosentilta. Koko aineistossa 

keuhkokuvausten osuus oli 33,9 %. Hoitosuositukset korostavat erotusdiagnostiikan merkitystä eri-
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tyisesti alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Tutkimuslinjat ovat tämän suuntaisia myös TaYS:ssa, jossa 

nuoremmilta lapsilta keuhkokuva otettiin selvästi isompia herkemmin. (2, 3, 4) 

 

Muista tutkimuksista myös keuhkofunktiomittaukset tukevat astman diagnostiikkaa etenkin 2–3-

vuotiaista lähtien, kun yhteistyökyky impulssioskillosmetriaan alkaa olla riittävää. Tutkimus olisi 

mahdollisuuksien mukaan hyvä yhdistää juoksurasitukseen ja bronkodilataatiotestiin. Tutkimusai-

neistomme potilaista impusllioskillosmetria oli suoritettu onnistuneesti neljäsosalle (24,7 %). Suosi-

tusten mukaisia rasitusprovokaatioon yhdistettyjä tutkimuksia oli tehty 22,0 prosentille lapsista, ja 

ilman rasitusta tutkimus oli suoritettu 4,7 prosentille. Nuorin lapsi, jolle impulssioskillosmetria oli 

suoritettu onnistuneesti, oli iältään 2,42.  Ryhmittäin tarkasteltuna eniten impulssioskillosmetrioita 

tehtiin 3-4-vuotiaiden ryhmässä (63,3 %). Alle 2-vuotiaana tutkimuksiin tulleille tutkimusta ei vielä 

voitu suorittaa, ja 2–3-vuotiaistakin lapsista tutkimus tehtiin onnistuneesti vain 12,5 prosentille. Jos-

tain syystä myös vanhimmassa ikäryhmässä eli 4–5-vuotiaiden joukossa tutkittujen osuus oli hie-

man pienempi (52,6 %) kuin vuotta nuorempien ryhmässä. 

Tutkimuksessa etsittiin yksittäisiä riskitekijöitä, jotka selvästi lisäisivät astmadiagnoosiin todennä-

köisyyttä. Tarkastelussa selvitettiin, kuinka vahvasti hengityksen vinkuminen ennustaa astmadiag-

noosia verrattuna pitkittyneen yskän vuoksi lähetettyihin lapsiin, joilla ei ollut esiintynyt lainkaan 

hengityksen vinkumista. Sukupuolen vaikutus tulokseen huomioitiin käyttämällä monimuuttuja-

analyysiä. Tulos viittasi vinkujien lähes kaksinkertaiseen (OR 1,87) astmariskiin, mutta tilastollista 

merkitsevyyttä ei syntynyt (p = 0,67). Ainoastaan sukupuoli nousi tilastollisesti merkitseväksi 

muuttujaksi, eli tyttöjen astmariski oli selvästi pienempi kuin poikien (OR 0,34 ja p = 0,016). Sa-

malla analysointimenetelmällä tarkasteltiin myös tunnettuja astman riskitekijöitä. Siinä havaittiin, 

että vanhemman astma lisäsi lapsen astmariskiä 15 %, kun huomioitiin lapsen sukupuoli ja todettu 

atopia (OR 1,15 ja p = 0,028). Muista yksittäisistä riskitekijöistä ei löytynyt merkittäviä tilastollisia 

yhteyksiä. 

Lääkkeellisistä hoidoista inhaloitava kortikosteroidi on tullut ensisijaislääkkeeksi myös pienten las-

ten astman hoidossa. Vertailussa käytetyt suositukset ohjeistavat käyttämään ensisijaisesti fluti-

kasonia ja budesonidia, joihin myös aineistomme perusteella yleensä oli päädytty. Beklometasonin 

tai muiden inhaloitavien kortikosteroidien käyttöä ei aineistossamme esiintynyt. Flutikasoni oli sel-

västi yleisin valinta. Seuranta-aikana sitä käytti 69,3 % lapsista, kun budesonidia käytti 11,0 %. En-

sisijaisena lisälääkkeenä Astman Käypä hoito suosittaa montelukastia, kun oireita ei pelkällä inha-
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loitavalla kortikosteroidilla saada hallintaan. Lääkärilehden artikkelin mukaan montelukastia voi-

daan käyttää lieviin oireisiin myös ainoana lääkkeenä. Lääkärilehden artikkeli mainitsee myös fluti-

kasonin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin eli salmeterolin yhdistelmän (Seretide) hankalissa tapauk-

sissa, kun pelkällä inhaloitavalla kortikosteroidilla ei saada riittävää vastetta. Sen ongelmana tosin 

on alle 4-vuotiailla tehdyn tutkimustiedon puute.  Yhdistelmävalmisteen käyttö olikin aineistos-

samme jo selvästi harvinaisempaa (3,1 %). Sen sijaan montelukastin käyttäjiä oli jonkin verran 

enemmän, eli 11,0 % lapsista oli vähintään kokeillut sitä. PRACTALL ohjeistaa erittäin hankaliin 

tapauksiin yhdistämään yli 2-vuotiaille lapsille vielä teofylliinin. Sitä suomalaiset hoito-ohjeistukset 

eivät lapsiastmaatikoille kuitenkaan suosittele, eikä sen käyttöä aineistossammekaan esiintynyt. (2, 

3, 4) 

Kaikilla säännöllisen astmalääkityksen saaneilla lapsilla pitäisi olla salbutamoli tarvittaessa käytet-

tävänä lisälääkkeenä. Salbutamolia oli käyttänyt seuranta-ajan aikana 70,9 % lapsista vähintään ker-

ran. Lainkaan oirelääkkeen tarvetta ei ollut 18,1 %:lla lapsista, mutta jopa 11,0 %:lta tieto salbuta-

molin tarpeesta ja käytöstä puuttui kokonaan. Tieto salbutamolin käyttömäärästä puutui vielä use-

ammin, eli jopa 29,9 prosentilta. Puuttuvien tietojen osuus oli näin suuri, vaikka tutkimuksessa ana-

lysointia varten myös sanalliset ilmaukset, kuten silloin tällöin ja jonkin verran, oli määritelty nu-

meerisiksi suureiksi. Tässä asiassa kirjaamiseen jää vielä parantamisen varaa, jotta hoitovastetta ja 

oireilua voidaan paremmin arvioida. 

 

Taulukko 3. Obstruktioiden esiintyminen edeltäneen vuoden aikana (n = 127). 

Obstruktioita Lapsia (n) Lapsia (%) 

0 75 59,1 

1-2 26 20,5 

3- 21 16,5 

Ei tietoa 5 3,9 

Yhteensä 127 100 
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5 POHDINTA 

Lasten astman diagnostiikka ja hoito ovat pitkään perustuneet ainoastaan aikuisilla tehtyihin tutki-

muksiin. Viime vuosikymmenen aikana tilanne on onneksi hieman parantunut, kun uusia tutkimuk-

sia on tehty myös alle 5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Edelleenkin lasten astmaa ja lääkehoitoa käsit-

televille tutkimuksille on kuitenkin selvä tilaus. Lisääntynyt tieto pikkulasten astmasta on ollut poh-

jana myös viime vuosina ilmestyneille suomalaisille hoitosuosituksille ja kansainvälisille lausumil-

le, jotka ovat koonneet yhteen nykykäsityksen pikkulasten hengenahdistusoireilun taustoista ja hoi-

tolinjauksista. (2, 3, 4)  

Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilanne on parantunut 2008 ilmestyneen Lasten astman hoito-

ketjun myötä. Lapsiastmaatikkojen asianmukainen hoito edellyttää kaikkien hoitoketjun vaiheiden 

asianmukaista ja viivytyksetöntä suorittamista. Perusterveydenhuollon rooli myös lapsiastmaatikko-

jen hoidossa kasvaa astman yleistyessä nuorimmissa ikäryhmissä. Oikeiden potilaiden lähettäminen 

ajoissa erikoissairaanhoitoon on terveyskeskusten vastuulla. Myös kattavat lähetetiedot ja alkuvai-

heen tutkimusten teko kuuluvat perusterveydenhuollon tehtäviin. Erikoissairaanhoidon rooliksi jää 

huolellinen diagnostiikka ja asianmukaisen hoidon aloitus mutta myös perheiden opastaminen ja 

koulutus astman toteamisen jälkeen. Hoitotasapainon saavuttamisen jälkeen astmaseuranta siirtyy 

yhä useammin perusterveydenhuollolle viimeistään kouluiässä, jonka jälkeen erikoissairaanhoitoa 

konsultoidaan lasten astman hoidosta vain tarvittaessa. (9) 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää nimenomaan erikoissairaanhoidon osuutta Tampereen 

yliopistollisessa keskussairaalassa. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että astman tutkimuskäytännöt ja 

hoitolinjaukset TaYS:ssa vastaavat hyvin suomalaisia hoitokäytäntöjä ja ovat myös kansainvälisen 

PRACTALL-suosituksen mukaan perusteltavissa. Tutkimuksessa havaitut ongelmat liittyivät sen si-

jaan kirjaamiseen, astmatutkimusten aikatauluun ja perheiden informointiin. (2, 3, 4, 9) 

Kirjaamisessa havaittiin puutteita sekä oirekuvan, riskitekijöiden että käytetyn lääkityksen suhteen. 

Kirjaaminen oli myös epätarkkaa ja käytetyt ilmaukset usein monitulkintaisia. Käytännön lääkärin-
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työtä tekevät tietävät, että negatiiviset oireet ja löydökset jäävät herkemmin kirjaamatta. Oireetto-

muuskin on kuitenkin hoidon kannalta merkittävää, ja tulisi dokumentoida sairaskertomukseen.  

Astmaselvittelyiden aikataulu oli myös yllättävän pitkä, kun puolen vuoden seuranta-ajan jälkeen 

yhä joka kolmannen potilaan tutkimukset olivat vielä kesken. Pienen astmaatikon elämässä 6 kuu-

kautta on jo pitkä aika, vaikka selvästi oireileville lapsille lääkitys useimmiten onkin jo ennen diag-

noosin asettamista aloitettu. 

Toinen keskeinen puute oli astman Ensitieto-päivään lähettämisessä. Lapsen sairastuminen astmaan 

voi aiheuttaa perheissä monenlaista huolta ja ihmetystä. Myös astman hoitoon kiinteästi kuuluvien 

inhalaatiolääkkeiden oikea ottotekniikka vaatii enemmän harjoittelua ja perehdytystä kuin perintei-

nen tablettilääkitys. Näiden seikkojen vuoksi myös hoitosuositukset painottavat perheiden ja lasten 

opastusta. Ensitieto-päivät ovat juuri tätä varten kehitetty malli, mutta niistä ei ole hyötyä, ellei per-

heitä ohjata niihin aktiivisesti. Toivoa sopii, että tässäkin kyse on ollut vain kirjaamisen ongelmasta 

ja perheet on todellisuudessa ohjattu ensitieto-päiville asianmukaisesti.
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