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Ristolle



Harju , Terttu , Sairaalahoito astmaatikon selviytymisen kuvaajana. Rekis-
teritutkimus sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen ikä- ja sukupuolijakau-
masta, uusien hoitojaksojen määrästä, hoitojaksojen vuodenaikavaihtelusta lap-
silla, varusmiehillä ja aikuisilla sekä kuolleisuuden vuodenaikavaihtelusta.
Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto, Sisätautien
klinikka, Oulun yliopisto ja Yleislääketieteen yksikkö, Oulun yliopistollinen sai-
raala, 90220 Oulu
1999
Oulu
(Käsikirjoitus vastaanotettu 17. maaliskuuta 1999)

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään sairaalapoistorekisterin perusteella potilaiden ikä- ja
sukupuolijakauma astman aiheuttamassa sairaalahoidossa, uusien hoitojaksojen osuus
kaikista astmahoitojaksoista ja hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu. Yhdistämällä
sairaalapoistorekisteri kuolintilastoon sosiaaliturvatunnuksen avulla kuvataan
sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen kuolleisuuden vuodenaikavaihtelu. Vuosina
1972 - 1992 poistoilmoitusrekisteriin on ilmoitettu 364 871 astman aiheuttamaa
hoitojaksoa. 1.1.1983 - 31.12.1992 välisenä aikana astma on aiheuttanut 192 195
hoitojaksoa, joista uusia hoitojaksoja on 28,6 %. Vuonna 1972 väestöön suhteutettuja
hoitojaksoja on ollut 2,76/1000 ja vuonna 1992 3,43/1000.

Lapsilla suhteutettuja hoitojaksoja on eniten 1-vuotiaana, 11,2/1000 pojilla ja
5,9/1000 tytöillä. Astma aiheuttaa vähiten hoitojaksoja 17-vuotiailla pojilla ja 13-
vuotiailla tytöillä. Nuoruusiän jälkeen väestöön suhteutettujen hoitojaksojen määrä
kasvaa hitaasti (poikkeuksena 18 - 22-vuotiaat miehet) ja saavuttaa uuden huipun
miehillä 73-vuotiaana (10,3/1000) ja naisilla 75-vuotiaana (9,5/1000). Tämän jälkeen
väestöön suhteutetut hoitojaksot vähenevät vähitellen. Alle 1-vuotiaiden poikien ja 20-
vuotiaiden miesten hoitojaksoista puolet on uusia hoitojaksoja, muuten valtaosa
hoitojaksoista on uusintahoitojaksoja. Vuosina 1972 - 1992 poistoilmoitusrekisteriin on
ilmoitettu 59 624 alle 15-vuotiaiden hoitojaksoa. Sairaalahoitojaksojen
vuodenaikavaihtelun huiput lapsilla ovat toukokuussa ja lokakuussa, laaksot tammikuussa
ja heinäkuussa.

Astma on aiheuttanut 18 - 22-vuotiailla varusmiehillä 4 894 hoitojaksoa vuosina 1982
- 1992. Vuonna 1982 hoitojaksoja on 8,5 / 1000 varusmiestä ja vuonna 1992 niitä on
27,7/1000. Hoitojaksoja on eniten palvelukseenastumiskuukautena tai sitä seuraavana
kuukautena.

Vuosina 1987 - 1992 on rekisteröity 81 243 astman aiheuttamaa hoitojaksoa yli 24-
vuotiailla. Hoitojaksoja on eniten tammikuusta toukokuuhun, tammikuussa 18,2 % yli
kuukausittaisen trendin, ja vähiten heinäkuussa, 26,1 % alle kuukausittaisen trendin.
Ulkosyntyisen astman hoitojaksoja on 19 125, ja niiden vuodenaikavaihtelu noudattaa
kaikkien astmahoitojaksojen vuodenaikavaihtelua. Sairaalahoidossa vuosina 1977 - 1992
ensi kertaa olleista astmaatikoista on kuollut vuosina 1987 - 1993 yli 24-vuotiaana 7 622
henkilöä. Kuolleisuus on korkein joulu- ja tammikuussa ja matalin elokuussa. Kaikkiin
ahtauttaviin keuhkosairauksiin on kuollut 1 283 henkilöä ja näistä astmaan 489 henkilöä.

Astma aiheuttaa runsaasti hoitojaksoja lasten ja 18 - 22-vuotiaiden miesten ohella
keski-ikäisillä ja ikääntyneillä. Näiden ryhmien astman varhaista diagnostiikkaa ja hoitoa
tulee tehostaa. Armeijassa astmaa provosoivat tekijät on minimoitava. Lapsilla ehkäiseviä
toimenpiteitä tulee tehostaa touko- ja syyskuussa. Aikuisilla talviaikaiseen astman
aiheuttamaan sairaalahoitoon voi liitt yä suurempi kuolemanvaara kuin kesällä, ja
talviaikaiset astman pahenemisvaiheet on hoidettava erityisen huolellisesti.

Avainsanat: poistoilmoitusrekisteri, ikä- ja sukupuolijakauma,
vuodenaikavaihtelu, kuolema
.
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Abstract

This thesis discusses the age and sex distribution of previously hospitalised asthmatics
and the number of new asthma-induced treatment periods as a proportion of all asthma-
related hospital admissions. Seasonal fluctuations in treatment periods were analysed
with respect to age, and seasonal fluctuations in mortality among previously hospitalised
asthmatics by combining the hospital discharge register with the mortality statistics on the
basis of the patients social security numbers. A total of 364,871 asthma-induced treat-
ment periods were reported to the hospital discharge register in 1972-1992, of which
192,195 occurred in 1.1.1983-31.12.1992, and 28.6% of these were new cases. Treatment
periods relative to population amounted to 2.76/1000 in 1972 and 3.43/1000 in 1992.

The number of treatment periods among children was greatest at the age of 1 year,
11.2/1000 for boys and 5.5/1000 for girls, and lowest at 17 years among the boys, and 13
years among the girls. The numbers rose slowly in early adulthood (with the exception of
men aged 18-22 years), reaching a new peak at 73 years of age for men, 10.3/1000, and
75 years for women, 9.5/1000, and decreasing gradually thereafter. A half of the treat-
ment periods recorded for patients aged under 1 year or for men aged 20 years repre-
sented new cases, whereas otherwise the vast majority of the treatment periods were be-
ing readmissions.

The seasonal peaks among the total of 59,624 hospital periods involving persons aged
under 15 years reported to the discharge register in 1972-1992 occurred in May and Oc-
tober, and the lowest figures in January and July.

Conscripts aged 18-22 years experienced 4894 asthma-induced treatment periods in
1982-1992, representing incidence rates of 8.5/1000 in 1982 and 27.7/1000 in 1992. The
figure was highest in the month in which the conscripts entered service and the month
following that.

A total of 81,243 asthma-induced treatment periods were recorded for persons aged
over 24 years in 1987-1992, the figures being highest in January-May, 18.2% above the
monthly trend in January, and lowest in July, 26.1% below the monthly trend. 7622 of the
asthmatics first admitted in 1977-1992 died at an age of over 24 years in 1987-1993,
mortality being highest in December and January and lowest in August. Obstructive pul-
monary diseases were the primary cause of death for 1283 persons, including 489 who
died of asthma itself.

Apart from children and men aged 18-22 years, asthma gives rise to a large number of
treatment periods among the middle-aged and the elderly. Measures should be taken to
diagnose it at an early stage in these groups and to intensify the treatment provided. In
addition, the factors provoking asthma during military service should be minimised and
preventive measures enhanced in the case of children in May and September. As far as
adults are concerned, asthma-related hospitalisation may involve agreater fatality risk in
winter, so that aggravations occurring in winter should be treated with particular care.

Key words: hospital discharge register, age and sex distribution, seasonal varia-
tion, death
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Lyhenteet

COPD chronic obstructive pulmonary disease, keuhkoahtaumatauti
ECRHS European Community Respiratory Health Survey
FEV1 forced expiratory volume in one second, uloshengityksen sekun-

tikapasiteetti
FVC forced vital capacity, nopea vitaalikapasiteetti
ICD International Classification of Diseases
ISAAC International Study of Asthma and Allergies in Childhood
IUATLD International Union against Tuberculosis and Lung Disease
KELA Kansaneläkelaitos
PEF peak expiratory flow, uloshengityksen huippuvirtaus
SITRA Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto
STAKES Sosiaali- ja terveyalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
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1. Johdanto

Astma on yksi yleisimmistä kroonisista sairauksista aikuisilla ja yleisin
krooninen sairaus lapsilla (Newacheck et al. 1986). Astman esiintyvyys on
lisääntynyt teollistuneissa maissa (Burr et al. 1989, Yunginger et al.1992, Peat et
al. 1992, Manfreda et al. 1993), erityisesti lapsilla ja nuorilla (Burney et al. 1990,
Weitzman et al. 1992, Ninan & Russel 1992, Bruce et al. 1993). Vanhusten
astma on todennäköisesti alidiagnostisoitu (Burrows et al. 1991, Bauer et al.
1997). Astman esiintyvyys on moninkertaistunut Suomessa armeijaikäisten
keskuudessa1960-luvun tilanteeseen verrattuna (Haahtela et al.1990). Myös
lasten astma on Suomessa yleistynyt (Pöysä et al. 1991). Syitä astman yleisty-
miseen on etsitty muun muassa perintötekijöistä, ympäristötekijöistä, sisarusten
lukumäärästä ja lapsuudessa sairastettujen infektioiden vähenemisestä.

Astman aiheuttama sairaalahoito on lisääntynyt useissa maissa 1960-luvun
puolivälin jälkeen (Mitchell 1985), ja tämä kehitys näyttää jatkuvan ainakin lap-
silla (Strachan & Anderson 1992, Skobeloff et al. 1992). Suomessa tehdyn tut-
kimuksen mukaan lasten astman aiheuttaman sairaalahoidon määrä on pysynyt
ennallaan (Tuuponen et al. 1993), kun taas työikäisten ja keski-ikäisten sairaala-
hoito astman vuoksi on lisääntynyt (Keistinen et al. 1993).

Uusi tieto astman patofysiologiasta ja sen myötä tapahtunut hoidon muuttumi-
nen oireenmukaisesta lääkehoidosta astmaattista inflammaatiota korjaavaan
lääkehoitoon on tuoreimpien tutkimusten mukaan vähentänyt astman sairaalahoi-
don tarvetta ainakin Ruotsissa (Gerdtham et al. 1996). Oire- ja PEF-perusteiset
omahoito-ohjeet potilasopetuksineen vähentävät päivystyskäyntejä, poissaoloja
työstä ja kortisonikuurien tarvetta sekä parantavat elämän laatua (Lahdensuo et
al. 1996).

Kansainvälisten (WHO) ja kansallisten astmaohjelmien, kuten Astmaohjelman
1994 - 2004 (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä 1994), avulla pyritään te-
hostamaan ja terävöittämään tämän kansantaudiksi nousseen sairauden varhaista
diagnostiikkaa ja hoitoa. Suomen kansallisen astmaohjelman tavoitteina ovat
muun muassa vaikeaa ja kohtalaisen vaikeaa astmaa sairastavien osuuden
puolittuminen, astman sairaalahoitopäivien määrän puolittuminen vuoteen 2000
mennessä ja vuosittaisten kustannusten puolittuminen ehkäisyn ja hoidon tehos-
tumisen seurauksena. (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä 1994.)
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Astmakuolemat ovat Suomessa hyvin harvinaisia, eikä joissakin maissa ha-
vaittua astmakuolemaepidemiaa (Jackson et al. 1982) Suomessa ole esiintynyt
(Savolainen et al. 1996).

Sairaalahoidon määrässä nähdään selvä vuodenaikavaihtelu (Sonnenberg et al.
1994) ja vuodenaikavaihtelua esiintyy myös erikseen tarkasteltuna useiden eri
sairauksien aiheuttamassa sairaalahoidossa (Jacobsen et al. 1991, Chyatte 1994,
Douglas et al. 1995, Bounameaux et al. 1996, Douglas et al. 1996, Karvonen et
al. 1996). Koska sairastavuuden vuodenaikavaihtelun tarkastelu voi tuoda esiin
astmaa pahentavia ja sairaalahoitoa aiheuttavia tekijöitä, voisi ikäspesifisen vuo-
denaikavaihtelun ymmärtäminen auttaa ehkäisemään astman pahenemisvaiheita.
Kansallinen sairaalapoistorekisterimme, joka on kattavuudeltaan ja jatkuvuudel-
taan ainutlaatuinen, tarjoaa mahdollisuuden astman sairaalahoidon tutkimiseen:
sairaalahoitoon joutuneiden astmaatikkojen ikä- ja sukupuolijakauma paljastaa
astman takia sairaalahoitoon joutumisen riskiryhmät tarkempaa tarkastelua
varten. Kun kuolinrekisteri ja sairaalapoistorekisteri yhdistetään sosiaaliturva-
tunnuksen avulla, on mahdollista selvittää aiemmin astman vuoksi sairaalahoi-
dossa olleiden astmaatikkojen kuolleisuuden vuodenaikavaihtelu ja kuolinsyyt.

Sairaalapoistorekisterin ja kuolinsyytilaston yhdistäminen ja tulosten analyyt-
tinen tulkinta auttaa tunnistamaan astmaatikkojen sairaalahoitoon joutumisen
riskiryhmät ja ennakoimaan hoitotarpeen määrää tulevaisuudessa.



2. Kirjallisuuskatsaus

2.1. Astman määritelmä

Astman määritelmä on muuttunut uuden patofysiologisen tutkimuksen myötä toiminnal-
lisesta tulehduksen merkitystä korostavaksi. 1960-luvulla astma on määritelty (American
Thoracic Society Committee on Diagnostic Standards for Nontuberculous Diseases
1962) palautuvaksi ilmateiden ahtautumiseksi, johon liittyy supistumisherkkyys, ilman
mainintaa tulehdusmuutoksista (inflammaatiosta). Suomen kansallisessa astmaohjel-
massa 1980-luvulla astma on määritelty vähintään 15 - 20 %:n suuruiseksi voimistetun
uloshengityksen (FEV1 tai PEF) vaihteluksi (SITRA 1980). Myöhemmin astma on
määritelty joko spontaanisti tai hoidon vaikutuksesta palautuvaksi keuhkoputkien
ahtautumiseksi, johon liittyy ilmateiden inflammaatio ja kohonnut ilmateiden vaste eri-
laisille ärsykkeille (Sheffer 1991).

Nykyisessä astman määritelmässä ilmateiden inflammaatio on noussut ensisijaiseksi
astmaa luonnehtivaksi tekijäksi. Kansainvälisen konsensuslausuman mukaan astma on
keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen (inflammatorinen) sairaus, jossa esiintyy
monien tulehdussolujen, kuten eosinofiilisten valkosolujen, syöttösolujen ja T-
lymfosyyttien, lisääntymistä. Alttiit henkilöt saavat tulehduksen vaikutuksesta oireita,
joihin tavallisesti kuuluu vaihteleva ja itsestään tai hoidon vaikutuksesta laukeava keuh-
koputkien ahtautuminen. (Global Strategy for Asthma Management, National Institute of
Health and the World Health Organization 1995.)

Epidemiologisissa tutkimuksissa astma on saatettu määritellä kutakin tutkimusta
varten asetettujen kriteerien perusteella. Esimerkiksi varmaksi astmaksi on määritelty
sairauskertomustietojen perusteella sairaus, jossa on astmaan sopivat oireet, oireiden
vaihtelu ja kaksi seuraavista: atopia, nenäpolypoosi, tupakoimattomuus, verieosinofilia,
spirometriassa osoitettu palautuva keuhkoputkien ahtautuminen, keuhkoputkien supistu-
misherkkyys metakoliinikokeessa tai suotuisa kliininen vaste bronkodilatoivalle lääk-
keelle (Yunginger et al.1992).

Suomalaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa astmaksi on määritelty palautuva tai
vaihteleva ilmateiden ahtautuminen ja supistumisherkkyys sekä astmaan sopivat oireet
(Alanko 1970). Astma on voitu määritellä myös oireiden perusteella esimerkiksi "ko-
htauksittaiseksi hengenahdistukseksi, vinkunaksi ja uloshengitysvaikeudeksi" (Haahtela
& Jokela 1979). Kyselytutkimusta on saatettu täydentää kliinisellä tutkimuksella (Åberg
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et al. 1989). Astman ilmaantuvuutta selvittävässä suomalaisessa tutkimuksessa astma on
määritelty KELA:n diagnostiset kriteerit täyttäväksi, objektiivisesti osoitetuksi palautu-
vaksi keuhkoputkien ahtautumiseksi erikoislääkärin toteamana (Reijula et al. 1996).
Kanadalaisessa rekisteritutkimuksessa astma on määritelty lääkärin toteamaksi astmaksi
koodattuna astman diagnoosinumerolla (Manfreda et al. 1993).

Useissa kyselytutkimuksissa astma on määritelty myöntäväksi vastaukseksi kysymyk-
seen "onko sinulla astma tai onko lääkäri todennut sinulla astman tai onko sinulla ko-
skaan ollut astmaa?" (Strachan et al. 1996, Pöysä et al. 1991, McWhorter et al. 1989,
Dodge & Burrows 1980). Standardoituja kysymyssarjoja on käytetty aikuisten astman
esiintyvyyden tutkimisessa, esimerkiksi Medical Research Councilin kysymyssarjaa
(Huhti 1965, Woolcock et al. 1989, Lundbäck et al. 1991, Peat et al. 1992, Isoaho et al.
1994) tai IUATLD-kyselyä (Peat et al. 1992, ECRHS 1996). Lasten astmaa koskevissa
epidemiologisissa tutkimuksissa on yleensä käytetty kyseistä tutkimusta varten tehtyjä
kysymyssarjoja (Burr et al. 1989, Åberg et al. 1989, Burney et al. 1990, Robertson et al.
1991, von Mutius et al. 1992, Luyt et al. 1993, Rimpelä et al. 1995, Timonen et al.
1995). Astmaa koskevat tiedot on saatettu myös poimia yleistä terveydentilaa kartoitta-
vasta kyselystä (Gergen et al. 1988, Weitzman et al. 1992, Bruce et al. 1993). Vuonna
1991 on kehitetty standardoitu kirjallinen kysely ja videokysely, ISAAC-
tutkimusohjelma, kouluikäisten lasten itse ilmoittamien astmaoireiden kartoittamista
varten (Pearce et al. 1993).

2.2. Astman esiintyvyys ja vaaratekijät

2.2.1. Astman ilmaantuvuus

Astman ilmaantuvuutta on selvitetty rekisteri- ja kyselytutkimuksin. Rekisteritut-
kimuksissa (Yunginger et al.1992, Reijula et al. 1996, Bauer et al. 1997) lievät astmat
jäävät tutkimuksen ulkopuolelle, ja kyselytutkimuksissa (Dodge & Burrows 1980,
McWhorter et al. 1989, Pöysä et al. 1991, Strachan et al. 1996) muistin valikoivuus sa-
attaa vääristää tuloksia.

Astman ilmaantuvuuden on todettu olevan korkein pienillä lapsilla. Ilmaantuvuus on
pojilla korkeampi kuin tytöillä, mutta yli 20-vuotiailla naisilla se on korkeampi kuin
miehillä. (Dodge & Burrows 1980.) USA:ssa astman ilmaantuvuus on kasvanut1960-
luvulta 1980-luvulle (Yunginger et al.1992).

Suomessa astman ilmaantuvuus on ollut vuosina1980-1986 3-18-vuotiailla
1,6/1000/vuosi (Pöysä et al. 1991) ja vuosina 1986-1993 15-64-vuotiailla 4/1000/vuosi
(Reijula et al. 1996).
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2.2.2. Astman vallitsevuus

Astman vallitsevuutta on tutkittu standardoitujen kyselykaavakkeiden ja videoavusteisten
kyselyjen ohella myös rekisteritutkimuksilla. Väestötutkimuksissa on kyselyä saatettu
täydentää keuhkoputkien supistumisherkkyyden määrittämisellä, ihotesteillä, keuhkojen
toimintakokeilla sekä veren eosinofiilien tai IgE:n määrityksellä.

Astman vallitsevuutta selvittelevien tutkimusten tulkinta on vaikeaa. Vallitsevuudella
voidaan viitata siihen osaan väestöstä, jolla on astma tutkimushetkellä (pisteprevalenssi),
tietyn ajanjakson aikana (periodinen prevalenssi) tai koska tahansa elämän aikana
(elämänaikainen tai kumulatiivinen prevalenssi) (Anderson 1989). Pisteprevalenssi on
helpoin määrittää, mutta astman vaihtelevan taudinkuvan vuoksi se on aliarvio astman
todellisesta vallitsevuudesta. Elämänaikaista prevalenssia käytetään usein, mutta sen
luotettavuutta haittaa muistin valikoivuus. Kompromissina käytetään usein periodista
prevalenssia, jolloin tarkastellaan sairauden vallitsevuutta tutkimushetkeä edeltäneen
vuoden aikana. (Anderson 1989.)

Suomalaisissa tutkimuksissa on ilmoitettu yleensä kumulatiivinen prevalenssi, joka
vaihtelee 1960-luvun 1,1 %:sta1990-luvun 8,6 %:iin. (Taulukko 1.) Harvemmin on
käytetty pisteprevalenssia, joka vaihtelee 0,29 %:sta 1960-luvun varusmiehillä 2,8 %:iin
nuorilla vuonna 1991 ja 3,8 %:iin yli 64-vuotiailla naisilla 1990-luvun alussa.

Ulkomaisissa tutkimuksissa pisteprevalenssi vaihtelee välillä 0,29 - 9 % (Dodge &
Burrows 1980, Woolcock et al. 1986, Burr et al. 1989, McWhorter et al. 1989, Åberg
1989a, Laor et al. 1993) ja 12kuukauden prevalenssi välillä 0,6 - 36,8 % (Åberg et al.
1989, Burney et al. 1990, Burney et al. 1991, Shaw et al. 1990, Weitzman et al. 1992,
Bruce et al. 1993, Rona et al. 1995, ECHRS 1996, ISAAC 1998). Kumulatiivinen
prevalenssi vaihtelee 4,1 %:sta 46 %:iin (Mitchell 1983, Gergen et al. 1988, Burr et al.
1989, Hill et al. 1989, Lundbäck et al. 1991, Robertson et al. 1991, von Mutius et al.
1992, Ninan & Russel 1992, Peat et al. 1992, Auerbach et al. 1993, Luyt et al. 1993,
Manfreda et al. 1993, Peat et al. 1994, Omran & Russel 1996). Tuoreimmissa laajoissa
kansainvälisissä tutkimuksissa (ECRHS 1996, ISAAC 1998) tutkimuskeskusten välistä
suurta vaihtelua selittävät todellisten vallitsevuuserojen ohella kieli- ja kulttuurierot sekä
osallistumisaktiivisuuden vaihtelu. Molemmissa tutkimuksissa astmaoireiden vallit-
sevuus on korkea Iso-Britanniassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Irlannissa sekä
USA:ssa, ja ISAAC-tutkimuksessa matalin Intiassa ja Pohjois-Afrikassa.

Vallitsevuuden määritystavasta riippumatta astman vallitsevuus on kasvanut kaik-
kialla teollistuneessa maailmassa 1960-luvulta alkaen. Näin on käynyt myös Suomessa,
kaikissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuolilla. Esimerkiksi nuorilla miehillä kutsun-
tatarkastuksessa rekisteröidyn astman vallitsevuus on kasvanut kuusinkertaiseksi vuosina
1966 - 1989 eli 0,29 %:sta 1,79 %:iin, ja verrattuna vuoteen 1961 nousu on ollut 20-
kertainen (Haahtela et al. 1990).
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Taulukko 1. Astman vallitsevuutta käsittelevät suomalaiset tutkimukset.

Tekijät Aika Aineiston
koko

Ikäryhmät Vallit-
sevuus*

Muut Menetelmä

Huhti 1965 1961 1 620 40 - 64-v. 1,1 % kysely, spi-
rometria

Alanko
1970

1966 -
68

5 287 10 - 59-v. 1,4 % kysely,
metako-
liinikoe

Haahtela &
Jokela
1979

EE 295 18 - 19-v. 2,7 % kysely, prick,
PEF

Haahtela et
al. 1980

EE 1 217 14 - 19-v. 3,7 % kysely, ter-
veyskortti,
kliininen tut-
kimus, prick

Heinonen
et al. 1987

1980 2 156 18 - 65-v. 2,7 %
4,1 %

maaseutu
kaupunki

kysely

Haahtela et
al. 1990

1966 -
89

900 000 19-v. 0,29 %
1,79 %

pisteprev.
(kutsunta)

kliininen tut-
kimus

Jaakkola et
al. 1990

1986 488 yli 16-v. 3,1 %
6,0 %

12 kk
kumulat.

kysely

Pöysä et al.
1991

1980 3 649 3 - 18-v. 1,7 % kysely

Isoaho et
al. 1994

1990 -
91

1 360 yli 64-v.,
m/n

2,9/3,8 %
7,0/8,6 %

pisteprev.
kumulat.

kysely

Timonen et
al. 1995

1993 2 995 7 - 12-v. 4,4 % kysely, his-
tamiinikoe,
prick, S-IgE

Rimpelä et
al. 1995

1977 -
79

1991

4 335

3 059

12 - 18-v. 1,0 %

2,8 %

pisteprev. kysely

* kumulatiivinen, ellei toisin mainittu
EE = ei esitetä julkaisussa
m = miehet
n = naiset
prick = ihopistotestit
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2.2.3. Astman vaaratekijät

Astman tiedetään kasautuvan tiettyihin perheisiin, ja australialaisessa 3 808 kaksosparin
tutkimuksessa astmassa on havaittu noin 60 %:n periytyvyys (Duffy et al. 1990). Suo-
malaisessa kaksostutkimuksessa on havaittu vain 36 %:n periytyminen (Nieminen et al.
1991). Atooppisen taipumuksen ja keuhkoputkien lisääntyneen supistumisherkkyyden eli
bronkiaalisen hyperreaktiviteetin periytyminen mahdollisesti kromosomeissa 11q ja 5q
(Doull et al. 1996, van Herwerden et al. 1995, Postma et al. 1995) saattavat olla pääasi-
assa syynä astmataipumuksen periytyvyyteen. Taipumus ei-atooppiseen astmaan lienee
myös perinnöllinen, mutta mahdollisesti eri geenien välityksellä.

Lapsiastmaatikoista atoopikkoja on selvästi enemmän (44,5 %) kuin ei-astmaattisista
lapsista (20,7 %) (Gergen et al. 1988). Suomalaisista lapsiastmaatikoista atoopikkoja on
itäsuomalaisessa tutkimuksessa ollut 79 % (Timonen et al. 1995). Atopia on astman
riskitekijä myös aikuisiällä (Strachan et al. 1996). Tucsonissa 8 vuoden seurantatut-
kimuksessa seurannan alussa yli 40-vuotiaista uusista astmaatikoista 50 % oli atoopik-
koja (Bruce et al. 1993).

Lapsuusiässä pojilla on tyttöjä enemmän astmaa (Schwartz et al. 1990), mutta ai-
kuisiällä naissukupuolen on todettu olevan yhteydessä astmaoireiluun (Roorda et al.
1993, Jenkins et al. 1994). Astman ilmaantuvuuden on todettu olevan alle 9-vuotiailla
pojilla korkeampi kuin tytöillä. 10 - 14-vuotiailla ero tasoittuu, kun taas 15 - 49-
vuotiailla naisilla ilmaantuvuus on jonkun verran korkeampi kuin miehillä. (Yunginger et
al. 1992.) Samansuuntainen tulos on saatu myös Iso-Britanniassa tehdyssä seurantatut-
kimuksessa (Strachan et al. 1996). Astman korkeampi ilmaantuvuus aikuisilla naisilla
miehiin verrattuna on todettu jo aiemmin (Dodge & Burrows 1980).

Vaikea astma on yleisintä alhaisimmassa sosiaaliluokassa (Littlejohns & Macdonald
1993, Mielck et al. 1996). Musta rotu on USA:ssa matalan elintason ohella astman
riskitekijä (Schwartz et al. 1990, Cunningham et al.1996). Astman esiintyvyyden on ha-
vaittu kasvavan perheen lapsiluvun pienetessä (Strachan1989).

Ennenaikaisesti syntyneiden lasten eloonjääminen on parantunut, ja keskosena syn-
tyneiden hengityselinsairauksien tutkiminen on lisääntynyt. Keskosena syntyneillä on to-
dettu alentunut ilmavirtaus ilmateissä lapsuusiässä (Chan et al.1989), ja tämä on hen-
genahdistusoireilun riskitekijä (Martinez et al. 1988). Ennen 33. raskausviikkoa syn-
tyneistä lapsista 14,5 %:lla on toistuvaa hengityksen vinkunaa ensimmäisen elinvuoden
aikana verrattuna 3 %:iin täysiaikaisena syntyneistä (Elder et al. 1996). Keuhkoputkien
ahtaus, labiliteetti ja lisääntynyt supistumisherkkyys ovat yleisiä ennenaikaisesti syn-
tyneillä lapsilla kouluiässä (Pelkonen et al. 1997).

Syntymäkuukaudella on ruotsalaisen tutkimuksen mukaan merkitystä astman ilmaan-
tuvuudelle: astmaatikkojen on havaittu syntyneen useammin elo-tammikuussa (Åberg
1989b). Saksalaisessa tutkimuksessa on puolestaan todettu, että atooppisen sairauden il-
maantumisen ja syntymäkuukauden välillä ei ole yhteyttä (Schäfer et al.1993).

Rintaruokinta suojaa vinkuvalta hengityselinsairaudelta ensimmäisten elinkuukausien
aikana (Wright et al. 1989). Lyhyeksi jäänyt rintaruokinta on vinkuvan bronkiitin
riskitekijä (Rylander et al. 1993), ja rintaruokinnan puuttuminen on astman riskitekijä
(Schwartz et al. 1990). Myös vastakkaisia tuloksia on esitetty, ja varhaisemmassa tut-
kimuksessa rintaruokinnan ei ole todettu olevan yhteydessä astman ilmaantuvuuteen 5
ensimmäisen ikävuoden aikana (Taylor et al. 1983).
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Tupakointi, sekä aktiivinen että passiivinen, on astman vaaratekijä. Raskauden aikana
tupakoineiden äitien lapsilla keuhkofunktiot ovat tupakoimattomien äitien lasten keuhko-
funktioita alemmat, ja erityisesti ilman virtaus pienissä ilmateissä on hidastunut (Cun-
ningham et al.1994). Vanhempien tupakointi lisää atopiaperimän ja kohonneen na-
paveren IgE-pitoisuuden omaavan lapsen riskiä sairastua atooppiseen sairauteen (Arshad
et al. 1992). Astman ilmaantuvuus tupakoivien äitien lapsilla on kohonnut (Martinez et
al. 1992). Atopian ohella tupakointi on murrosikäisillä ja nuorilla aikuisilla astmaoirei-
den ilmaantumisen riskitekijä (Strachan et al. 1996). Passiivinen tupakointi lisää astma-
atikkolasten astmaoireilua (Murray & Morrison 1988, Chilmonczyk et al. 1993).

Ulkoilman saasteet vaikuttavat astman aiheuttamaan sairastavuuteen. Astman esiin-
tyvyyden ei ole havaittu olevan korkeampi alueilla, joissa ilma on saastunut, kuten
esimerkiksi entisen Itä-Saksan alueella kuin vähemmän saastuneella entisen Länsi-
Saksan alueella (von Mutius et al. 1992). Suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu sekä
rikkidioksidin että leijuman vaikuttavan astmaan haitallisesti (Kuusisto 1990, Pönkä &
Virtanen 1996). Lisäksi ilman kohonneen typpidioksidipitoisuuden on havaittu olevan
yhteydessä lisääntyneisiin ensiapupoliklinikkakäynteihin (Rossi et al. 1993). On myös
havaittu, että astmaa on sekä Suomessa että Ruotsissa enemmän maiden pohjoisosissa
(Pöysä et al. 1992, Åberg 1989), vaikka maiden eteläosien ajatellaan olevan runsaam-
man teollisuuden myötä ulkoilmaltaan pohjoisosia saastuneempia.

Kodin pölyisyys ja homeiden esiintyminen kodeissa lisäävät hengitystieoireiden,
myös astman ja hengityksen vinkunan, esiintyvyyttä (Dales et al.1991, Brunekreef et al.
1991, Williamson et al. 1997). Geneettisten tekijöiden ohella altistuminen huonepöly-
punkkiallergeeneille lapsuudessa on tärkeä astman kehittymisen riskitekijä (Sporik et al.
1990). Huonepölypunkkipitoisuus kodissa vaikuttaa hengitysteiden supistumisherkkyy-
den voimakkuuteen allergista astmaa potevilla (van der Heide et al.1994). Sisäilma-
allergeeneista myös herkistyminen eläinepiteelille, esimerkiksi kissan hilseelle, on voi-
makas itsenäinen astman riskitekijä (Sears et al. 1989).

Useiden astman riskitekijöiden esiintymisessä voidaan havaita vuodenaikavaihtelua.
Vuodenaikavaihtelua selvittelevissä tutkimuksissa riskitekijän vaihtelu ilmaistaan
yleensä kuukausittaisena vaihteluna. Tulosten tulkinnassa kerrotaan kyseisten kuukau-
sien suhde tutkimusalueen vuodenaikaan (talvi, kevät, kesä, syksy) määrittelemättä
tarkemmin kyseistä vuodenaikaa ja lukijan oletetaan tuntevan kyseisen alueen eri vuode-
naikojen ominaispiirteet. Huonepölypunkkipitoisuus vaihtelee vuodenajan mukaan,
nousee sisäilman kosteuden lisääntymisen myötä, ja on korkeimmillaan syksyisin (van
der Heide et al. 1994) ja USA:ssa loppukesällä ja syksyllä (Lintner & Brame 1993).
Keuhkoputkien supistumisherkkyys on huonepölypunkille allergisilla aikuisastma-
atikoilla voimakkaimmillaan syksyllä elokuusta marraskuuhun (van der Heide et al.
1994), kun taas lapsiastmaatikoilla keuhkoputkien supistumisherkkyys lisääntyy keväällä
ja liittyy atopiaan ja heinäallergiaan (Studnicka et al. 1993).

Rasitusastmareaktion voimakkuus osoittaa myös vuodenaikavaihtelua, ja reaktiot
voimistuvat koivuallergisilla astmaatikoilla siitepölykauden aikana (Karjalainen et al.
1988). Siitepölykausi alkaa Etelä-Suomessa maaliskuussa lepän kukinnalla, ja koivun
siitepölypitoisuudet ovat korkeimmillaan toukokuussa. Heinien siitepölyä on ilmassa
syksyyn saakka, mutta pitoisuudet ovat huomattavasti matalammat kuin esimerkiksi
Keski-Euroopassa. Pujokukkii heinäkuun lopulta syyskuulle. (Koivikko et al.1986.)
Sieni-itiöiden pitoisuus ulkoilmassa lisääntyy voimakkaasti toukokuussa ja on korkeim-
millaan elokuussa (Kuusisto 1990).
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Ulkoilman saastepitoisuudessa on havaittu vuodenaikavaihtelua, ja esimerkiksi Hong
Kongissa ulkoilman hiukkaspitoisuus on korkeimmillaan viimeisenä vuosineljänneksenä
(Tseng et al. 1992), Seattlessa USA:ssa helmikuussa (Schwartz et al. 1993) ja Suomessa
keväällä maaliskuusta toukokuuhun (Kuusisto1990, Pönkä & Virtanen 1996).

Lapsilla hengitysteiden ahtautuminen liittyy usein virusinfektioihin (Mertsola et al.
1991). Tavallisimmat aiheuttajat ovat imeväisillä ja pienillä lapsilla Respiratory syncy-
tial -virus (RSV) ja parainfluenssa-virus, kun taas vanhemmilla lapsilla tavallisin aiheut-
taja on rhinovirus (Stark & Busse 1991). Diagnostisia viruslöydöksiä on eniten pienillä
lapsilla, ja iän kasvaessa löydösten osuus vähenee (Denny et al. 1986). Virusinfektioiden
esiintyvyydessä on havaittu vuodenaikavaihtelua, ja esimerkiksi RSV aiheuttaa
Suomessa epidemioita vuosittain talvikuukausina. Ensimmäiset RSV-infektiot tavataan
yleensä syksyllä, RSV-epidemian huippu on yleensä marras-tammikuussa, ja joka toinen
vuosi tavataan toinen RSV-infektioiden huippu keväällä. Parainfluenssaepidemiat ovat
keväisin, ja adenovirusinfektioita esiintyy endeemisenä ympäri vuoden, mutta ajoittain
selvinä epidemioina ja varusmiehillä kevättalvisin. Rhinovirusinfektioita esiintyy ympäri
vuoden. Influenssaepidemiat ajoittuvat pohjoisella pallonpuoliskolla talveen ja kevättal-
veen. (Lääketieteellinen mikrobiologia 1996.) Astma-diagnoosia käytetään diagnoosien
”ahtauttava bronkiitti” ja ”vinkuva bronkiitti” sijasta, kun lapsi vinkuu toistuvasti ja
myös muut laukaisevat tekijät kuin hengitystietulehdukset (allergeenit, ruumiillinen ra-
situs, ilman ärsyttävät tekijät) voivat saada aikaan hengitysteiden ahtautumisen. Luotet-
tavaa tapaa erottaa nämä sairaudet ei ole. (Carlsen et al. 1984, Godfrey 1993).

2.3. Astman aiheuttama sairaalahoito

Astman aiheuttamat sairaalahoidot ovat lisääntyneet voimakkaasti sekä Suomessa
(Tuuponen 1993) että ulkomailla (Halfon & Newacheck 1986, Mitchell 1986, Mitchell
et al. 1990, Anderson 1990, Gergen & Weiss 1990, Weiss 1990, Carr et al. 1992,
Gerstman 1993) 1970 - 1980-luvuilla. 1990-luvun alkupuolella sairaalakäyttölukujen
nousu näyttää tasoittuvan ainakin Iso-Britanniassa (Hyndman et al. 1994).

Astman vuoksi tapahtuneet sairaalahoitojaksot ovat ikäryhmistä yleisimpiä alle 5-
vuotiailla, pojilla tyttöjä tavallisempia. Juuri tässä ikäryhmässä sairaalahoitojaksojen
yleistyminen on ollut voimakkainta USA:ssa ja Englannissa (Carr et al 1992, Gergen &
Weiss 1990, Hyndman et al. 1994) ja se on nähtävissä myös Suomessa (Tuuponen et al.
1993). Myös Uudessa-Seelannissa astman hoitojaksot ovat lisääntyneet eniten lapsilla
(Mitchell 1986). Ruotsissa lasten astmahoitojaksot ovat vähentyneet lisääntyneen anti-
inflammatorisen hoidon myötä huolimatta kasvavasta esiintyvyydestä (Wennergren et al.
1996). Työikäisilläkin on havaittu sairaalahoitojaksojen lisääntymistä, Englannissa nais-
illa voimakkaampana kuin miehillä (Hyndman et al. 1994). Tanskalaisessa tutkimuksessa
aikuisilla on havaittu astman aiheuttaman sairaalahoidon olevan naisilla yleisempää kuin
miehillä, vaikka seuratussa kohortissa astman vallitsevuudessa ei ole havaittu suku-
puolieroa (Prescott et al. 1997). Suomessa työikäisillä astman hoitojaksojen lisääntymi-
nen on vähäisempää kuin lapsilla ja vanhuksilla; yli 64-vuotiailla sairaalahoitojaksojen
lisääntyminen on Suomessa voimakasta, ja miehillä voimakkaampaa kuin naisilla
(Keistinen et al. 1993).
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Sairaalahoidon lisääntyminen ei heijasta ainoastaan muutoksia sairastavuudessa, ja
sairaalapaikkojen käyttöön vaikuttavat monet muutkin kuin vain lääketieteelliset syyt
(Anderson et al. 1988). Esimerkiksi Iso-Britanniassa lasten astman aiheuttamat sairaala-
hoitojaksot ovat lisääntyneet merkitsevästi 1970- ja 1980-luvuilla, ja lapsiväestössä hen-
gityksen vinkumisesta kärsivien lasten osuus on hieman noussut. Tästä huolimatta ti-
heään esiintyvistä astmakohtauksista kärsivien osuus on pysynyt ennallaan ja koulupois-
saolot ovat vähentyneet. Päivystyspoliklinikan käyttö on lisääntynyt, ja käynnit
yleislääkärillä ovat vähentyneet. Muuttunut akuutin astman hoitokäytäntö on mahdollis-
esti siirtänyt hoitoa yleislääkäriltä sairaalan ensiapuun ja kynnys sairaalaanottoon on sa-
attanut laskea. (Strachan & Anderson 1992.)

Suomessa on 1970- ja 1980-luvuilla tapahtunut useita muutoksia, jotka mahdollisesti
vaikuttavat sekä astmadiagnostiikkaan, hoitokäytäntöön, sairaalaanottokriteereihin että
hoidon ja diagnostiikan jakautumiseen avo- ja sairaalahoidon välillä. Kansanterveyslaki
on astunut voimaan 1.4.1972. 1980 SITRA on julkaissut kansallisen astman diagnoosi-
ja hoito-ohjelman. 1.1.1986 sairausvakuutuslaki on muuttunut kattamaan astman ohella
läheisesti astmaa muistuttavan kroonisen ahtauttavan keuhkosairauden lääkehoidon.
1.1.1987 on otettu käyttöön kansainvälisen tautiluokituksen 9. versio. Lääkehoidossa
teofylliinin ja beeta-2-mimeettien rinnalle on saatu inhaloitavat kortikosteroidit, jotka
yhdessä astmaattisen inflammaation löytämisen myötä ovat muuttaneet hoitokäytäntöä
oireenmukaisesta hoidosta astmaattista tulehdusta korjaavaan anti-inflammatoriseen
hoitoon.

Sairaansijojen määrä on eräs hoitojaksojen määrään vaikuttava tekijä, ja suuri sai-
raalapaikkojen tarjonta voi johtaa niiden runsaaseen käyttöön (Roemer 1961). Jos hoi-
don kysyntään vastataan sairaalahoidolla, hoitoonottamisperusteita saatetaan lieventää
(supplier induced demand) (Wennberg et al. 1982). Suomessa asukaslukuun suhteutettu
sairaansijojen määrä ja sairaalahoidon käyttö asukasta kohden ovat olleet korkeita (Häk-
kinen 1988), ja 1970-luvun lopulla sairaansijojen määrä asukasta kohden on ollut Eu-
roopan korkein (WHO 1981). Sairaansijojen määrä 1000 asukasta kohden on lisääntynyt
vuodesta 1970 (15,1) vuoteen 1979 (15,6), ja tämän jälkeen se on vähentynyt niin, että
se oli vuonna 1992 12,0 (Tilastokeskus 1994). Aiemmin havaittu astman aiheuttamien
sairaalahoitojaksojen määrän kasvu Suomessa (Keistinen et al. 1993) ei siis selity kasva-
neella sairaansijojen tarjonnalla.

Joutuminen uudelleen sairaalaan astman vuoksi ei juurikaan ole muuttunut huolimatta
kasvavasta sairaalahoitojaksojen määrästä. Brittiläisen tutkimuksen mukaan 14,7 - 17,3
% astmaatikoista otetaan uudelleen sairaalaan 3 kuukauden sisällä kotiuttamisesta
(Hyndman et al. 1994). Suomalaisen tutkimuksen mukaan uusien sairaalahoitojaksojen
määrä on pysynyt ennallaan, vaikka sairaalahoitojaksojen kokonaismäärä on kasvanut,
eli uusien hoitojaksojen osuus kaikista sairaalahoitojaksoista on vähentynyt (Keistinen et
al. 1993).

Lapsilla toistuvien sairaalahoitojaksojen osuus kaikista astman aiheuttamista sai-
raalahoidoista on pysynyt ennallaan, vaikka sairaalahoitojaksojen kokonaismäärä on
kasvanut. Kun tarkastellaan ensimmäisten ja toistuvien sairaalahoitojaksojen suhdetta
ikäryhmissä 0 - 4-vuotiaat ja 5 - 14-vuotiaat, toistuvien sairaalajaksojen osuus kaikista
sairaalahoitojaksoista on pysynyt ennallaan vain 0 - 4-vuotiailla. 5 - 14-vuotiailla astma-
atikoilla toistuvien hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista on laskenut, eli lu-
kumäärältään suurempi joukko tämänikäisiä astmaatikkolapsia saa sairaalahoitoon johta-
van astmakohtauksen (Anderson 1989). Toistuvien sairaalahoitojaksojen määrän kasvu
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ei ole siis pääsyy lasten astman aiheuttamien sairaalahoitojaksojen lisääntymiseen, ja
Suomessa toistuvien sairaalahoitojaksojen osuus sairaalahoitojaksojen kasvussa on
vähäinen (Keistinen et al. 1993).

Astman aiheuttama sairaalahoitojakso 12 kuukauden sisällä on merkittävin vaaratekijä
sekä astmakuolemalle (Crane et al. 1992) että lähes kuolemaan johtaneelle astmata-
pahtumalle (Ruffin et al. 1991). Astman aiheuttama sairaalahoito on myös uuden astma-
hoitojakson vaaratekijä. Vaaratekijöitä ovat lisäksi kolmen tai useamman ast-
malääkeryhmän käyttö, oraalisen kortikosteroidin käyttö sekä aiempien astmahoitojak-
sojen lukumäärä. Nämä kaikki kuvastavat astman vaikeusastetta (Crane et al.1992).

Uudessa-Seelannissa 33 % lapsiastmaatikoista joutuu uudelleen sairaalaan 6 kuu-
kauden kuluessa ja 51 % 2 vuoden kuluessa. Uudelleen sairaalahoitoon joutumisen
vaaratekijöitä ovat naissukupuoli, alle 5 vuoden ikä, aiempien astmahoitojaksojen lu-
kumäärä ja suonensisäisen lääkehoidon tarve edellisen sairaalahoidon aikana. Etnisillä
tekijöillä, määrätyllä ehkäisevällä hoidolla, seurantatavalla tai toimintasuunnitelmien
käytöllä ei ole vaikutusta uuden sairaalahoitojakson vaaraan. (Mitchell et al. 1994.)

Astman sairaalahoidon vuodenaikavaihtelua on tutkittu USA:ssa yli 5-vuotiailla
(Weiss 1990), Kanadassa 0 - 4-vuotiailla (Dales et al. 1996) ja 15 - 34-vuotiailla (Mao et
al. 1990) ja Englannissa ja Walesissa 0 - 14-vuotiailla (Khot et al. 1984). Tulokset
osoittavat, että sairaalahoitojaksot yleistyvät syksyisin. Poikkeuksena edellisestä Ateenan
seudulla Kreikassa astman aiheuttama sairaalahoito on 0 - 14-vuotiailla yleisintä talvella
ja keväällä (Priftis et al. 1993). Lämpötilan ja sen muutosten on todettu vaikuttavan ast-
masairastavuuteen (Millqvist at al.1987, Beer et al. 1991). Vuodenaikavaihtelu
siitepölypitoisuudessa (Reid et al. 1986, Platts-Mills et al. 1987), sieni-itiöiden määrässä
(Rantio-Lehtimäki 1990) ja huonepölypunkkien määrässä (Platts-Mills et al.1987, van
der Heide et al. 1994) saattavat olla infektioiden ohella osatekijöitä astmasairastavuuden
vuodenaikavaihteluun.

Astman pahenemisvaiheeseen tavallisimmin liittyvä tekijä on hengitysteiden virusin-
fektio (Carlsen et al. 1984), ja hengitystieinfektioiden ajatellaan selittävän lapsilla ast-
mahoitojaksojen syksyisen lisääntymisen (Dales et al. 1996, Johnston et al. 1996). Ast-
man aiheuttamat sairaalahoidot vähenevät koululaisilla lomien aikana (Storr & Lenney
1989).

2.4. Astmakuolleisuus

Astmakuolemat ovat merkitsevästi lisääntyneet 1960-luvulla Uudessa-Seelannissa, Eng-
lannissa ja Walesissa sekä Australiassa, ja on puhuttu jopa "astmakuolemaepidemiasta"
(Jackson et al. 1982, Benatar 1982). Uudessa-Seelannissa on havaittu uudelleen 1970-
luvun loppupuolella astmakuolemien lisääntyminen, toinen "astmakuolemaepidemia"
(Jackson et al. 1982). Tämän Uuden-Seelannin toisen "astmakuolemaepidemian" on ha-
vaittu loppuneen vuonna 1989 (Pearce et al. 1995). Länsi-Saksassa astmakuolleisuus on
lisääntynyt 1970-luvun lopulla (Jackson et al.1988). Ranskassa astmakuolleisuus on
vähentynyt vuodesta 1969 vuoteen 1983 lähes puoleen (Cooreman et al. 1990). Alanko-
maissa astmakuolleisuus 0-4-vuotiailla on vähentynyt mutta 5-14-vuotiailla pysynyt
olennaisesti ennallaan (Wever-Hess et al. 1991). Vuosina 1983 - 1995 Englannissa ja
Walesissa astmakuolemat ovat vähentyneet 5 - 64-vuotiailla noin 6 % vuodessa (Camp-
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bell et al. 1997). Suomessa astmakuolemat ovat hieman vähentyneet, ja vuosina 1981 -
1994 niitä on ollut 162 - 107 vuodessa eli keskimäärin 2,5 / 100 000 asukasta (Savo-
lainen et al. 1996).

Ainakin vielä 1980-luvulla astmakuolemia on ollut alle 35-vuotiailla miehillä hieman
enemmän kuin saman ikäryhmän naisilla (Mao et al. 1987, Burney 1988) ja mustilla
valkoisia enemmän (Sly 1988a). Astmakuolemat ovat lapsilla harvinaisia (Sly 1988b) ja
yleistyvät iän kasvaessa (Schenker et al. 1993).

"Astmakuolemaepidemiat" ja henkeä uhkaavien astmatapahtumien lisääntyminen on
liitetty kasvaneeseen inhaloitavien beeta-2-agonistien, erityisesti fenoterolin, käyttöön
(Crane et al. 1989, Pearce et al. 1990, Grainger et al. 1990, Burgess et al. 1994, Pearce
et al. 1995), ja inhaloitavien kortikosteroidien vähäiseen käyttöön (Sears et al. 1986,
Ernst et al. 1992). Tutkimukset ovat olleet kuitenkin satunnaistamattomia epidemiolo-
gisia selvityksiä, ja ne ovat sisältäneet sekoittavia tekijöitä. Kun inhaloitavien beeta-2-
agonistien käytön määrä suhteutetaan sairauden vaikeusasteeseen, aiemmin havaittu
yhteys runsaan beeta-2-agonistikäytön ja astmakuolemien välillä ei ole merkityksellinen
vaan kuvastaa sairauden vaikeusastetta (Mullen et al.1993, Rea et al. 1996).

Astmakuolemien vaaratekijöitä ovat astmakohtauksen vakavuuden aliarviointi joko
potilaan tai lääkärin toimesta, epätarkoituksenmukainen hoito, kuten liika luottamus
bronkodilaattoreihin ja systeemisen kortikosteroidin alikäyttö, sekä viive avun hakemis-
essa (Sears et al. 1986, Sly 1986). Myös Suomessa on havaittu astmaan kuolleiden olleen
alihoidettuja ennen fataalia kohtausta, ja akuutin kohtauksen hoito on ollut usein puut-
teellista (Kinnula et al.1988). Aiempi sairaalahoito astman vuoksi on merkittävä astma-
kuolemien riskitekijä (Crane et al. 1992, Ruffin et al. 1991). Muita astmakuolemien
riskitekijöitä ovat kolmen tai useamman astmalääkkeen käyttö, kohonnut valtimoveren
hiilidioksidiosapaine sairaalaan tullessa sekä psyykenlääkkeiden käyttö (Crane et al.
1992). Verieosinofilia ja suuri bronkodilataatiovaste saattavat ennustaa astmakuoleman
vaaraa (Ulrik & Frederiksen 1995).

Psykiatrinen sairaus ja huono hoitomyöntyvyys ovat henkeä uhkaavan astmatapahtu-
man vaaratekijöitä (Miller et al. 1992) samoin kuin pitkä matka kotoa sairaalaan (Jones
& Bentham 1997).

Lasten astmakuolemissa 1970- ja 1980-luvulla havaittuja vaaratekijöitä ovat kouris-
tuskohtausten liittyminen astmakohtauksiin, ristiriidat potilaan vanhempien ja hoitohen-
kilökunnan välillä, prednisoniannoksen vähentäminen yli 50 %:lla sairaalahoidon aikana,
inhaloitavan beklometasonin tarve hoidossa, lisääntyneet astmaoireet viikkoa ennen sai-
raalastapoistoa, masentuneisuus ja välinpitämättömyys astmaoireiden suhteen (Strunk et
al. 1985). Astmakuolemiin lapsilla liittyvät myös huono hoitomyöntyvyys, riittämätön
aiempi astman hoito, viive hoitoon hakeutumisessa, aiempi henkeä uhkaava astmako-
htaus ja äskettäinen astman vuoksi tapahtunut sairaalahoito (Robertson et al.1992, Rea
et al. 1986).

Astmakuolleisuudessa on havaittu vuodenaikavaihtelua, ja kuolemien on todettu
lisääntyvän syyskesällä (Khot & Burn 1984).
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2.5. Astmaatikkojen selviytyminen

Selviytyminen eli coping on dynaaminen prosessi, jonka seurauksena henkilö muuttaa
käyttäytymistään ratkaistakseen parhaalla mahdollisella tavalla ilmaantuneen ongelman,
esimerkiksi lisääntyneet astmaoireet (Deenen et al. 1993). Sairaalahoitoon joutumista
astmaatikon kohdalla voidaan pitää huonon selviytymisen merkkinä. Tavallisimmin ky-
seessä on niin vaikea astma tai niin vaikea astman pahenemisvaihe, että sen hoito vaatii
sairaalahoitoa. Kyseessä voi kuitenkin olla myös hoidon epäonnistuminen, viivästymi-
nen, riittämättömyys tai toteuttamisen mahdottomuus avohoidossa joko lääkäristä, poti-
laasta tai olosuhteista johtuvista seikoista. Astman diagnostiset tutkimukset voivat olla
joskus syynä sairaalahoitoon. Muita huonon selviytymisen merkkejä voivat olla astma-
kuolema äärimmäisenä tapahtumana, toistuvat astman pahenemisvaiheet, alentunut
keuhkofunktio, toistuvat poissaolot koulusta tai työstä astman vuoksi ja huono elämän
laatu. Hyvän selviytymisen merkkejä voivat olla sairaalahoidon välttäminen, systeemistä
kortikosteroidihoitoa vaativien pahenemisvaiheiden välttäminen, normaali keuhkofunk-
tio, hyvä elämän laatu ja astman aiheuttamien työ- ja koulupoissaolojen välttäminen.

Astman luonnollisen kulun tutkimisessa on useita ongelmia, varsinkin kun luontee-
nomainen piirre tälle sairaudelle on hyvä vaste lääkehoidolle. Kun tutkitaan väestöä,
jolla on mahdollisuus saada lääkehoitoa, lääkehoidon vaikutuksia sairauden pitkäai-
kaisennusteeseen voi olla vaikea, jopa mahdoton määrittää. Lisäksi tutkitaan usein poti-
laita, joilla on krooninen, persistoiva astma, joten ajoittain esiintyvä ja lievä astma jäävät
tutkimusten ulkopuolelle. Aiemmin myös diagnostisten kriteerien puute on haitannut
epidemiologisia tutkimuksia.

Lapsilla astma on yleisin toimintakykyä rajoittava krooninen sairaus (Newacheck et
al. 1986). Vaikka astma alkaa yleensä lapsuusiällä (Dodge et al. 1980), vain 5 % alle 7-
vuotiaana astmaan sairastuneista kärsii jatkuvasti astmaoireista ja on siis ilman oireetonta
aikaa aikuisikään saakka (Strachan et al. 1996). Valtaosalla astmaatikoista sairaus on
kasvuiässä remissiossa (Bronnimann & Burrows 1986, Kelly et al. 1987, Strachan et al.
1996). Aikuisikään jatkuvan astman vaaratekijöitä ovat naissukupuolen lisäksi toisen
ikävuoden jälkeen alkanut vaikea astma liittyneenä alentuneeseen uloshengitysvir-
taukseen sekä astmaatikkovanhemmat (Jenkins et al. 1994). Remissiossa olleella astma-
atikolla relapsivaaraa lisäävät atopia ja tupakointi (Strachan et al. 1996). Lapsuuden
astmalla ei välttämättä ole vaikutusta keuhkofunktion kehitykseen: mikäli hengityksen
vinkuna loppuu täysin varhaisnuoruuden aikana, 21 vuoden iässä keuhkofunktio on nor-
maali (Martin et al. 1980). Vaikean astman vaaratekijä lapsiastmaatikolla on perheen
matala sosioekonominen status (Mielck et al. 1996).

Lapsiastmaatikkojen elämän laatua ei ole tutkittu, ei myöskään mahdollisia liitännäis-
sairauksia. Uusiksi astmaatikkolapsen selviämisen mittareiksi on ehdotettu koulupois-
saolojen seuraamista, opettajan arviota astmaoireista, vanhempien arviota astmaoireista
sekä vanhempien tunnereaktioita lapsen astmaan (Mitchell et al1997).

On havaittu, että hengitettävä kortikosteroidihoito estää lapsilla palautumattoman il-
mateiden ahtautumisen kehittymistä (Agertoft & Pedersen 1994), parantaa sekuntikapa-
siteettia sekä vähentää keuhkoputkien supistumisherkkyyttä, oireita (van Essen-Zandvliet
et al. 1992, van Essen-Zandvliet et al. 1994) ja sairaalahoidon tarvetta (Gerdtham et al.
1996).

Aikuisilla astman hoito inhaloitavalla kortikosteroidilla vähentää oireita, keuhkoput-
kien supistumisherkkyyttä ja inhaloitavan beeta-2-agonistin tarvetta sekä parantaa aamu-
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PEF-arvoa (Haahtela et al. 1991). Lääkehoidon keskeytystä seuraa kuitenkin usein
taudin paheneminen, ja myöhään aloitetulla hoidolla ei saavuteta yhtä hyvää aamu-PEF-
tasoa eikä keuhkoputkien supistumisherkkyyden laskua kuin varhain aloitetulla hoidolla
(Haahtela et al. 1994). Inhalaatiosteroidien käyttö ja vähäisemmässä määrin kromoglika-
atin käyttö suojaavat sairaalaan johtavilta astman pahenemisvaiheilta kaikissa
ikäryhmissä, myös aikuisilla (Donahue et al. 1997).

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla astman remissio on tavallista, mutta aktiivisen taudin
remissiot tulevat harvinaisemmiksi keski-iässä (Bronniman & Burrows 1986). Remission
todennäköisyys liittyy sairauden vaikeusasteeseen. Mikäli keuhkofunktio on alentunut,
remissio on epätodennäköinen, samoin jos potilaalla on lisäksi krooninen bronkiitti tai
emfyseema. (Bronniman & Burrows 1986.)

Myös astman tyyppi vaikuttaa ennusteeseen, ja tanskalaisen seurantatutkimuksen mu-
kaan sisäsyntyistä astmaa sairastavalla vuosittainen sekuntikapasiteetin lasku on 50 ml ja
ulkosyntyistä astmaa sairastavalla 22,5 ml (Ulrik et al. 1991).

Elämän laadun paraneminen on yksi hoidon tavoitteista myös astmaatikoilla, ja hoi-
don kustannusten kasvaminen on herättänyt kiinnostusta tutkia myös interventioiden vai-
kutuksia elämän laatuun (Rutten-Van Mölken et al. 1992). Kontrolloimattomassa tut-
kimuksessa on havaittu astmaatikon elämän laadun paranevan inhaloitavalla kortikoster-
oidihoidolla (Juniper et al. 1993). Kontrolloidussa tutkimuksessa ei ole havaittu paran-
nusta elämän laadussa kyselytutkimuksen perusteella, vaikka keuhkofunktio on paran-
tunut ja oireet ovat tilapäisesti vähentyneet (van Schayck et al.1995). Potilasopetuksella
on havaittu olevan myönteinen vaikutus subjektiiviseen tuntemukseen elämän laadusta,
vaikka keuhkojen toimintakokeet olisivat pysyneet ennallaan (Ringsberg et al.1988).

Astmalla on vähäinen haitallinen vaikutus nuorten aikuisten työllistymiseen (Sibbald
et al. 1991).

Ikääntyneillä astman remission todennäköisyys lisääntyy hiukan 60 ikävuoden jälkeen
(Bronniman & Burrows 1986). USA:ssa tehdyssä yli 65-vuotiaiden astmaatikkojen
seurantatutkimuksessa on havaittu, että 19 % astmaatikoista saavuttaa remission, mutta
vaikea-asteinen astma pysyy hankalana 7 vuoden seurannan ajan (Burrows 1991).

Ikääntyneillä tupakoimattomilla astmaatikoilla, joilla on jo krooninen keuhkoputkien
ahtautuminen, FEV1 laskee keskimäärin 5 ml/v, kun taas tupakoivilla COPD-potilailla
keskimäärin 70 ml/v (Burrows et al. 1987).

USA:laisen seurantatutkimuksen mukaan astmaatikon ennuste ei poikkea muun
väestön ennusteesta, ellei hänellä ole muuta keuhkosairautta. Astmaatikoilla, jotka ovat
yli 35-vuotiaita astman diagnosointihetkellä ja joilla on astman lisäksi keuhkoahtauma-
tauti, eloonjääminen on alentunut (Silverstein et al.1994). Eurooppalaisissa tut-
kimuksissa on havaittu astmaatikoilla ylikuolleisuutta muuhun väestöön verrattuna, ja
ylikuolleisuus rajoittuu keuhkosairauksiin ja välittyy alentuneen keuhkofunktion kautta
(Alderson & Loy 1977, Markowe et al. 1987, Lange et al. 1996). Suomalaisen kaksos-
tutkimuksen mukaan astmaatikoilla on ylikuolleisuutta ja kuolleisuus keuhkoahtauma-
tautiin selittää vain osan ylikuolleisuutta (Huovinen et al. 1997). Syöpäkuolemia on ast-
maatikoilla havaittu olevan muuta väestöä vähemmän (Alderson 1974), mutta kuollei-
suutta iskeemiseen sydänsairauteen muuta väestöä enemmän (Torén & Lindholm 1996).

Huono hoitomyöntyvyys lääkehoidon suhteen on tärkeä syy astmasta johtuvaan saira-
stavuuteen (Horn et al.1990). Ohjatulla omahoidolla voidaan astman aiheuttamia ta-
pahtumia (päivystyskäynnit, työstäpoissaolopäivät, antibioottikuurit ja kortisonikuurit)
vähentää ja parantaa astmaatikon elämän laatua (Lahdensuo et al. 1996). Ohjatulla oma-
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hoidolla voidaan parantaa myös keuhkofunktiota (Beasley et al.1989) sekä vähentää ter-
veydenhuoltopalvelujen käyttöä (Yoon et al.1993) ja ainakin lapsilla sairaalahoitojak-
sojen uusiutumisia (Madge et al. 1997).

2.6. Yhteenveto kirjallisuudesta

Kirjallisuus osoittaa, että astma on sairautena sekä synnyltään että ennusteeltaan moni-
muotoinen, osin vielä tuntematon sairaus. Astman hankaloitumiseen johtavat tekijät uh-
kaavat astmaatikkoa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Nämä tekijät ovat allergeeneja, ärsyk-
keitä, infektioita ja vielä tuntemattomia tekijöitä. Lapsuudessa ja aikuisiällä immunolo-
gista vastetta muuntavien tapahtumaketjujen painoarvot ovat eri ikäisillä erilaiset. Ast-
man määritelmä ja astman diagnostiset kriteerit muuttuvat ajassa tutkimustiedon myötä
ja perustuvat sen hetkisen tiedon perusteella tehtyyn sopimukseen. Diagnostiikan ja hoi-
don viitoittamiseksi on julkaistu kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja hoitosuosi-
tuksia.

Astman vallitsevuuden arvioiminen on sidoksissa käytettyyn menetelmään, mutta me-
netelmästä riippumatta kirjallisuus osoittaa, että astman vallitsevuus on kasvanut sekä
Suomessa että muualla teollistuneissa maissa viimeisten 30 vuoden aikana. Myös astman
aiheuttama sairaalahoito on lisääntynyt käytössä olevan kirjallisuuden perusteella ainakin
1980-luvulle saakka. 1990-luvun alussa on sairaalahoidon lisääntyminen näyttänyt ta-
saantuvan. Astman aiheuttaman sairaalahoidon lisääntyminen on ollut pääosin uusien
sairaalahoitojaksojen määrän kasvua, ei niinkään uusintajaksojen lisääntymistä. 1960- ja
1970-lukujen "astmakuolemaepidemioiden" jälkeen astmakuolleisuus näyttää laskeneen
myös Uudessa-Seelannissa; Suomessa astmakuolleisuus on ollut vähäistä (Savolainen et
al. 1996).

Kirjallisuuden perusteella sairaalahoito, joka on kallein osa astman hoitoa (Weiss et
al. 1992), on lisääntynyt. Sairaalahoidon kriittinen arviointi ja sairaalahoitoon joutumi-
sen kannalta riskiryhmien tunnistaminen sekä ikäryhmäspesifisen vuodenaikavaihtelun
selvittäminen viitoittaa tietä lisätutkimuksille, joiden tavoitteena on tunnistaa ja ennal-
taehkäistä sairaalahoitoon johtavia astmaa provosoivia tekijöitä kunakin vuodenaikana
sekä arvioida tarvittavien sairaalahoidon resurssien tarve.



3. Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla astman aiheuttamaa sairaalahoitoa koko maassa.
Tutkimuksen aineistona on käytetty kattavaa kansallista sairaalapoistorekisteriä.

Tarkemmin määriteltyinä tutkimuksen tavoitteet ovat

1. selvittää astman vuoksi sairaalahoitoon vuosina 1983 - 1992 joutuneiden astmaatik-
kojen ikä- ja sukupuolijakauma sekä uusien astmahoitojaksojen (ensimmäinen hoito-
jakso 1.1.1983 tai myöhemmin astmaatikolla, joka ei ole ollut astman vuoksi sairaala-
hoidossa 1972 - 1982) osuus kaikista astman aiheuttamista sairaalahoitojaksoista

2. kuvata astman vuoksi sairaalahoitoon vuosina1972 - 1992 joutuneiden lapsiastma-
atikkojen (0 - 14 v) hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu sekä eri ikäryhmien ja suku-
puolten väliset erot

3. kuvata astmahoitojaksojen kehitys ja vuodenaikavaihtelu 18 - 22-vuotiailla varusmie-
hillä vuosina 1982 - 92 sekä selvittää armeija-aikana astman vuoksi sairaalahoidossa
olleiden astman vuoksi tapahtunut sairaalahoito ennen ja jälkeen varusmiespalvelun

4. kuvata vuodenaikavaihtelu aikuisten astmahoitojaksoissa vuosina1987 -1992 ja sai-
raalahoidettujen astmaatikkojen kuolleisuudessa vuosina 1987 -1993.



4. Aineisto ja menetelmät

4.1. Tutkimusväestö ja -ajanjakso

Tutkimusaineistona on koko Suomen väestö vuosina 1972 - 1992. Suomen väestömäärä
oli vuoden 1983 lopussa 4 869 858 ja vuoden 1992 lopussa 5 054 982 (Tilastokeskus
1995). Vuosina 1972 - 1992 sairaalapoistorekisteriin on ilmoitettu 21 217 115 hoitojak-
soa (STAKES 1994). Ensimmäisessä osatyössä tutkimusväestön muodostavat kaikki
astman vuoksi sairaalahoidossa olleet, jotka on poistettu sairaalasta aikavälillä 1.1.1983 -
31.12.1992. Vuosilta 1972 - 1982 poistorekisteriä on käytetty uusien hoitojaksojen il-
maantumisen selvittämiseen. Sellaisen astmaatikon hoitojakso, joka ei ole ollut astman
vuoksi sairaalahoidossa 1.1.1972 - 31.12.1982 ja joka on poistettu ensimmäisen kerran
sairaalasta 1.1.1983 tai myöhemmin, on määritelty uudeksi astman sairaalahoitojaksoksi.
Ensimmäisessä osatyössä kuvataan astman sairaalahoidon ikä- ja sukupuolijakauma sekä
uusien astman aiheuttamien sairaalahoitojaksojen ikä- ja sukupuolijakauma ja osuus kai-
kista astmahoitojaksoista.

Toisessa osatyössä kuvataan vuodenaikavaihtelua lasten astman sairaalahoidossa eri
ikäryhmissä. Tutkimusväestön muodostavat kaikki alle 15-vuotiaat, jotka on poistettu
sairaalasta astma päädiagnoosina ajanjaksona 1.1.1972 - 31.12.1992. Alle 15-vuotiaiden
määrä Suomessa oli vuoden 1972 lopussa 1 075 778 ja vuoden 1992 lopussa 968 280.
Alle 15-vuotiaiden määrä oli 31.12.1992 Pohjois-Suomessa 144 168 ja Etelä- ja Keski-
Suomessa 824 112, kun Pohjois-Suomeksi käsitetään Oulun ja Lapin läänit, Etelä- ja
Keski-Suomeksi muut läänit (Tilastokeskus 1995).

Kolmannessa osatyössä kuvataan 18 - 22-vuotiaiden varusmiesten sairaalahoidon jak-
sottaisuutta ja muuttumista ajan funktiona. Tutkimusväestön muodostavat kaikki 18 - 22-
vuotiaat suomalaiset miehet, jotka ovat olleet astman vuoksi sairaalahoidossa sotilassai-
raalassa, varuskuntasairaalassa tai rajavartiolaitoksen sairaalassa ja jotka on poistettu sai-
raalasta 1.1.1982 - 31.12.1992. 18 - 22-vuotiaiden miesten määrä Suomessa vuoden
1982 lopussa oli 194 556 ja vuoden 1992 lopussa 154 583 (Tilastokeskus 1995).
Vuonna 1982 varusmiespalvelun aloitti 38 823 miestä ja vuonna 1992 yhteensä 24 739
miestä. Vuoden 1982 lopussa oli 19-vuotiaita miehiä 39 341 ja vuoden 1992 lopussa 29
169 (Tilastokeskus 1995). Varusmiestiedot on saatu Suomen puolustusvoimien Pääesi-
kunnasta.
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Neljännessä osatyössä kuvataan varusmiesaikana sairaaloissa hoidettujen astmaatik-
kojen astman aiheuttamaa sairaalahoidon tarvetta ennen ja jälkeen varusmiespalvelun.
Tutkimusväestön muodostavat 1.1.1985 -31.12.1987 astman vuoksi sairaalassa olleet ja
tänä ajanjaksona sairaalasta poistetut 18 - 22-vuotiaat varusmiehet. Seuranta-aika on 10
vuotta ennen ensimmäistä astman aiheuttamaa sairaalahoitoa sotilassairaalassa ja 5
vuotta sen jälkeen.

Viidennessä osatyössä on tutkittu vuodenaikavaihtelua astman aiheuttamassa sairaala-
hoidossa ja sairaaloissa hoidettujen astmaatikkojen kuolleisuudessa. Tutkimusväestön
muodostavat 1.1.1987 - 31.12.1992 astman vuoksi sairaalahoidossa olleet ja tänä ajan-
jaksona sairaalasta poistetut yli 24-vuotiaat astmaatikot. Kuolleisuuden vuodenaikavai-
htelun tutkimista varten tutkimusväestöksi on valittu astmaatikot, jotka ovat olleet en-
simmäisen kerran sairaalahoidossa astman vuoksi 1.1.1977 tai myöhemmin, mutta ennen
31.12.1992. Kuolleisuuden vuodenaikavaihtelua on tutkittu yli 24-vuotiaana kuolleilla
ajanjaksona 1.1.1987 - 31.12.1993. Yli 24-vuotiaita oli Suomessa vuoden 1987 lopussa
3 296 886 ja vuoden 1992 lopussa 3 450 173 (Tilastokeskus 1995).

4.2. Poistoilmoitusrekisteri

Poistoilmoitusrekisteri perustuu sairaaloiden poistoilmoitustietoihin. Vuodesta 1967 al-
kaen terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten ylläpitäjien on tullut toimittaa lääkin-
töhallitukselle poistoilmoitus jokaisesta lääkintöhallituksen sairaalarekisteriin hyväk-
symän sairaalan sairaansijalta poistetusta potilaasta. Sairaalarekisteri sisältää kaikki
yleissairaalat, mielisairaalat ja yksityiset sairaalat eli kaikki Suomen sairaalat. 1.1.1994
poistoilmoituksen on korvannut hoitoilmoitus (STM:n työryhmämuistio1992:5,
1995:25, Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta
27.11.1992/1073§2). Tärkeimmät sairaus- ja hoitotiedot täytetään standardoidulle tieto-
konelomakkeelle tai tulostetaan sähköisesti. Poistoilmoitusrekisteriä ylläpitää tällä het-
kellä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES).

Tässä tutkimuksessa on käytetty lääkintöhallituksen luvalla (D No 7594/103/89) ja
Sosiaali- ja terveysministeriön luvalla (Dnro 35/08/93) poistoilmoitusrekisteritietoja
vuosilta 1972 - 1992. Rekisteristä on poimittu kaikki hoitojaksot, joissa päädiagnoosi eli
hoidon pääasiallinen syy on astma eli diagnoosikoodi on 493 kansainvälisen tautiluoki-
tuksen 8. ja 9. version mukaisesti.

Tutkimusajanjakso alkaa vuodesta 1972, jolloin alettiin käyttää systemaattisesti hen-
kilötunnuksia sairaaloiden poistoilmoituksissa ja jolloin tuli mahdolliseksi seurata yksit-
täisten potilaiden sairaalakäyttöä.

4.2.1. Poistoilmoitusrekisterin tietosisältö

Kaikissa poistoilmoituksissa käytetään kansainvälisen tautiluokitusjärjestelmän (ICD)
mukaista diagnoosinumeroa. Tautiluokitusjärjestelmän 8. versio oli Suomessa käytössä
1.1.1969 - 31.12.1986 ja 9. versio 1.1.1987 - 31.12.1995. Poistoilmoitusten laatimisesta
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on annettu Lääkintöhallituksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet (Lääkintöhallitus
1968, 1979, 1982c, 1985 ja Sosiaali- ja terveyshallitus 1991).

Poistoilmoituksessa annetaan seuraavat tiedot: sairaalan numero, erikoisala, hen-
kilötunnus, kotikunta, koulutustaso ja ammattikoodi, sairaalaan saapumispäivä ja
lähtöpäivä, saapumistapa, maksuluokka, sairaalahoidon syy (pää- ja sivudiagnoosi) sekä
jatkohoitopaikka. 1.1.1983 alkaen ei ilmoiteta enää koulutustasoa tai ammattia (Lääkin-
töhallitus 1982c). 1.1.1986 alkaen poistoilmoitukseen sisältyvät tiedot leikkaustoimen-
piteistä, tapaturmatiedot ja tieto mahdollisesta tahdonvastaisesta hoidosta (Lääkintöhal-
litus 1985, Sosiaali- ja terveyshallitus 1991).

Hoitoilmoitus on korvannut 1.1.1994 alkaen sekä poistoilmoituksen että aiemmat po-
tilaslaskennat, ja sillä kerätään kattavasti tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoido-
sta ja laitoshoitoa korvaavista hoitomuodoista (STAKES 1993).

Tässä tutkimuksessa käytettyjä tietoja ovat henkilötunnus, joka sisältää tiedon syn-
tymäajasta ja sukupuolesta, päädiagnoosin ICD-koodi, sairaalakoodi sekä sairaalaantu-
lopäivä ja poistumispäivä.

Tutkimusajanjaksona 1972-1992 astman sairaalahoito on tapahtunut pääosin erikois-
sairaanhoidossa, lastentautien, sisätautien ja keuhkosairauksien erikoisaloilla (vuosina
1972-1986 77,3 % ja vuosina 1987-1992 82,3 %). 0-14-vuotiaiden astman sairaalahoi-
dosta on vastannut lähes yksinomaan lastentautien erikoisala.

Vuosina 1972-1986 73,1 % astman sairaalahoitojaksoista on tapahtunut yliopisto- tai
keskussairaaloissa tai tuberkuloosi- ja keuhkosairaaloissa (taulukko 2.). Vuosina1987-
1992 edellä mainittujen sairaaloiden osuus astmahoitojaksoista on ollut hieman vähäis-
empi, 70,3 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 0-14-vuotiaiden astmahoitojaksoista vuosina
1972-1986 tapahtui yliopisto- tai keskussairaaloissa 77,3 %, ja vuosina 1987-1992 71,4
%, 15-64-vuotiailla vastaavasti 76,5 % ja 72,9 %, ja 65-vuotta täyttäneillä 62,3 % ja
65,2 % (taulukko 3.).

Taulukko 2. Astman aiheuttamat sairaalahoitojaksot sairaalatyypeittäin vuosina 1972-
1992.

Sairaalatyyppi 1972-1986 1987-1992

N (%) N (%)
Yliopistosairaalat 51 934 (20,4) 22 132 (20,1)
Keskussairaalat 74 251 (29,1) 37 477 (34,1)
Tuberkuloosi- ja keuhkosairaalat 60 148 (23,7) 17 761 (16,1)
Muut sairaalat 37 880 (26,9) 32 640 (29,7)
Yhteensä 254 784 (100) 110 010 (100)
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Taulukko 3. Astman aiheuttamat sairaalahoitojaksot sairaalatyypeittäin eri ikäryhmissä
vuosina 1972-1992.

1972-1986 1987-1992
0-14 v 15-64 v 65- v 0-14 v 15-64 v 65- v
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Yliopisto-
sairaalat

11 337
(30,0)

30 687
(20,0)

9 919
(16,0)

5 809
(26,8)

10 904
(19,3)

5 419
(17,0)

Keskussai-
raalat

17 758
(47,0)

41 429
(27,0)

15 064
(24,0)

9 630
(44,5)

17 969
(31,9)

9 878
(30,9)

Tuberku-
loosi- ja
keuhkosai-
raalat

267
(0,7)

46 053
(29,8)

13 828
(22,2)

12
(0,06)

12 229
(21,7)

5 520
(17,3)

Muut sai-
raalat

8 623
(22,7)

36 359
(23,5)

23 468
(37,7)

6 197
(28,6)

15 310
(27,1)

11 133
(34,8)

Yhteensä 37 985
(100)

154 519
(100)

62 279
(100)

21 648
(100)

56 412
(100)

31 950
(100)

4.2.2. Kattavuus

Sairaalapoistorekisterin kattavuutta on selvitetty vertaamalla poistoilmoitusrekisteristä
ilmeneviä hoitojaksomääriä sairaaloiden vuosikertomusten vastaaviin tietoihin sai-
raalatyypeittäin. Tutkimuksessa, joka koskee vuosien 1967 - 77 yleissairaalahoitoa
Suomessa, todetaan poistoilmoitusten kattavuuden olevan 95 % (Nikiforov1984). Ast-
man sairaalahoidon suhteen poistoilmoitusrekisterin kattavuutta ei ole tutkittu.

4.3. Sairaalahoidon käytön tunnusluvut

Sairaalahoidon käytön tunnusluvulla tarkoitetaan "toimintaa tai sen tuloksia kuvaavaa
lukua, joka on joko suorite tai suhdeluku, jossa suorite tai suoritemäärä on yhtenä teki-
jänä" (Sairaalaliitto 1985). Tässä tutkimuksessa sairaalahoidon käytön tunnuslukuja ovat
hoitojakso, uusi hoitojakso (Tuuponen et al. 1993), suhteutettu hoitojakso ja uusi
suhteutettu hoitojakso.

Hoitojaksolla tarkoitetaan vähintään 15 tuntia kestävää sairaalan vuodeosastolle hoi-
toon otetun potilaan hoidollista jaksoa, josta on tehty ilmoitus poistoilmoitusrekisteriin
(Lääkintöhallitus 1989).

Uusi hoitojaksoon ensimmäinen 1.1.1983 tai myöhemmin tapahtunut hoitojakso ast-
maatikolla, joka ei ole ollut astman vuoksi sairaalahoidossa 1.1.1972 - 31.12.1982.
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Suhteutettu hoitojaksoon samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan väestöön
suhteutettu hoitojakso 1000:ta henkilöä kohden.

Suhteutettu uusi hoitojaksoon samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan väestöön
suhteutettu uusi hoitojakso 1 000:ta henkilöä kohden.

Ensimmäisen ja neljännen osatyön tutkimusaineisto on kerätty sairaalastapoistu-
mispäivän mukaan. Osatöissä käytettävä käsite "hospital admission" eli sairaalaanotto on
kansainvälisessä kirjallisuudessa vakiinnuttanut paikkansa sairaalapoiston synonyyminä,
ja tämänkin tutkimuksen osatöissä sitä on käytetty tarkoittamassa hoitojaksoa tai sai-
raalapoistoa. Toisessa, kolmannessa ja viidennessä osatyössä on käytetty sairaalaantu-
lopäivämäärää indeksikuukauden määrittämiseen, mutta kotiutuspäivän vuotta on
käytetty indeksivuotena.

Mikäli sairaalahoito oli jatkunut yli 365 päivää, hoitojakso poistettiin tilastollisesta
käsittelystä. Tällaisia hoitojaksoja on 21 vuoden aikana 263 kappaletta.

4.4. Kuolinsyytilasto

Poistoilmoitusrekisterin tiedot on yhdistetty kuolinsyytilaston tietoihin henkilötunnusta
käyttämällä. Kuolinsyytiedot on saatu Tilastokeskukselta (lupa D No: TK-53-1757-94).
Kuolinsyytilastosta on etsitty henkilötunnuksen avulla ne yli 24-vuotiaana 1.1.1987 -
31.12.1993 kuolleet, jotka olivat olleet ensimmäisen kerran sairaalahoidossa astman
vuoksi 1.1.1977 tai myöhemmin, mutta ennen 31.12.1992. Kuolinsyytilastosta on saatu
tieto kuolinpäivästä sekä peruskuolinsyy ilmaistuna ICD-diagnoosinumerolla.

4.5. Tilastolliset menetelmät

Poistoilmoitusrekisteritiedostot käsiteltiin tietokoneella Kansanterveystieteen ja
yleislääketieteen laitoksella Oulun yliopistossa, ja aineistoa analysoitiin mikrotieto-
koneella. Tilastoanalyyseissä käytettiin ohjelmaa SPSS for Windows, release 6.1.

Ensimmäisessä osatyössä ei testattu tilastollisesti sukupuolten välistä eroa sairaala-
hoitojaksoissa. Näin sen vuoksi, että aineisto kattaa kaikki Suomessa astman vuoksi sai-
raalahoitoa saaneet eli kyseessä on kokonaisaineisto, ei otos, ja saadut tulokset olivat
suoraan lukuina vertailukelpoisia.

Toisessa, kolmannessa ja viidennessä osatyössä sairaalahoitojaksojen vuodenaikavai-
htelua analysoitiin aikasarja-analyysiin (Box & Jenkins 1976) perustuvalla kaupallisella
X11 ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) -menetelmällä eli
analyysissa käytettiin liikkuvan keskiarvon periaatetta. Metodi poistaa ensin vuodenai-
kavaihtelun ja tuloksena on trendisykli-komponentti. Alkuperäisten arvojen suhde tähän
liikkuvien keskiarvojen sarjaan laskettiin jokaiselle kuukaudelle, ja kunkin kuukauden
keskiarvo ilmaistiin prosenttivaihteluna trendisyklin suhteen. Jokaisessa alaryhmässä
vaihtelun summa oli vuosittain nolla.

Ryhmien välisten erojen vertailuun käytettiin toisessa osatyössä riippumattomien
otosten t-testiä.



5. Tulokset

5.1. Astman vuoksi sairaalahoidossa olleiden ikä- ja sukupuolija-
kauma

Vuosina 1972 - 1992 poistorekisteriin on ilmoitettu 364 871 astman aiheuttamaa hoito-
jaksoa. Henkilötunnusvirheitä materiaalissa on 1,9 %. 1.1.1983 - 31.12.1992 välisenä
aikana astman aiheuttamia hoitojaksoja on yhteensä 192 195, joista miesten hoitojaksoja
on 91 223 ja naisten 100 972. Vuonna 1972 väestöön suhteutettuja hoitojaksoja on ollut
2,76 / 1000 asukasta, vuonna 1987 4,20/1000 asukasta ja vuonna 1992 3,43/1000 asu-
kasta (kuva 1).

Kuva 1. Astman aiheuttamat sairaalahoitojaksot Suomessa vuosina 1972-1992 väestöön
suhteutettuna ikäryhmittäin.
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Vuosittainen suhteutettujen hoitojaksojen luku lapsilla on korkein 1 vuoden iässä: pojilla
11,2/1000 ja tytöillä 5,9/1000 (kuva 2). Nuoruusiän hoitojaksot ovat vähäisiä. Matalim-
mat luvut ovat 17-vuotiailla pojilla (0,9/1000) ja 13-vuotiailla tytöillä (0,9/1000). Nuo-
ruusiän jälkeen hoitojaksot lisääntyvät vähitellen. Poikkeuksena hitaasti kasvavasta
trendistä nähdään 20-vuotiailla miehillä voimakas hoitojaksojen lisääntyminen lukuun
7,0/1000 - samanikäisillä naisilla hoitojaksoja on 1,3/1000. 25 - 55-vuotiailla miehillä
suhteutettuja hoitojaksoja on hiukan vähemmän kuin naisilla: miehillä 1,0 - 6,8/1000 ja
naisilla 1,2 - 7,1/1000. Hoitojaksoja on 50-vuotiailla miehillä 4,8/1000, 65-vuotiailla
miehillä 8,6/1000 ja 80-vuotiailla miehillä 7,5/1000. Naisilla vastaavat luvut ovat
5,9/1000, 7,7/1000 ja 7,8/1000. Iäkkäiden suhteutettuja hoitojaksoja on miehillä eniten
73-vuotiaana (10,3/1000) ja naisilla 75-vuotiaana (9,5/1000), ja tämän jälkeen suhteu-
tetut hoitojaksot vähenevät vähitellen iän myötä.

Kuva 2. Astman aiheuttamat vuosittaiset hoitojaksot iän mukaan 1000:ta asukasta kohden
miehillä (yhtenäinen viiva) ja naisilla (katkoviiva) vuosina 1983 - 1992.

Uusien hoitojaksojen kokonaismäärä vuosina 1983 - 1992 on 55 178, josta miesten
uusia hoitojaksoja on 27 860 ja naisten 27 318. Uusien hoitojaksojen vuosittainen il-
maantuvuus on korkein alle 1-vuotiailla: pojilla 5,3/1000 ja tytöillä 2,9/1000 (kuva 3).
Tämän ikäryhmän hoitojaksoista uusia hoitojaksoja on 48 %. Matalin uusien hoitojak-
sojen ilmaantuvuus on murrosikäisillä: 15-vuotiailla pojilla 0,37/1000 ja 13-vuotiailla
tytöillä 0,31/1000. Uusien hoitojaksojen ilmaantuvuus on korkea 20-vuotiailla miehillä
(3,3/1000), ja 48 % tämän ikäryhmän hoitojaksoista on uusia hoitojaksoja. Uusien hoi-
tojaksojen ilmaantuminen 25 - 55-vuotiailla vaihtelee miehillä 0,4 - 1,8/1000 ja naisilla
0,5 - 1,9/1000. Ikääntyneillä korkein uusien hoitojaksojen ilmaantuvuus on miehillä 72-
vuotiaana (2,0/1000) ja naisilla 71-vuotiaana (1,8/1000). Tämän jälkeen uusien hoitojak-
sojen ilmaantuminen vähenee iän myötä.
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Kuva 3. Astman aiheuttamat vuosittaiset uudet hoitojaksot iän mukaan1000:ta asukasta
kohden miehillä (yhtenäinen viiva) ja naisilla (katkoviiva) vuosina 1983 - 1992.

5.2. Lasten astmahoitojaksojen vuodenaikavaihtelu

Vuosina 1972 - 1992 poistoilmoitusrekisteriin on ilmoitettu 59 624 alle 15-vuotiaan
hoitojaksoa, joista 37 961 on poikien ja 21 663 tyttöjen hoitojaksoja. Tänä aikana hoi-
tojaksojen kokonaismäärä on alle 15-vuotiailla Pohjois-Suomessa 7 208, Etelä- ja Keski-
Suomessa 52 416.

Sairaalahoitojaksojen vuodenaikavaihtelu on kaksihuippuinen: eniten sairaalahoito-
jaksoja on keväällä ja syksyllä, vähiten talvella ja kesällä. Sairaalahoitojaksoja on tal-
vella vähän, ja esimerkiksi tammikuussa hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu on 20,5 %
alle trendin. Sairaalahoitojaksot lisääntyvät keväällä ja niiden määrä on huipussaan tou-
kokuussa, jolloin vuodenaikavaihtelu on 35,6 % yli trendin. Kesällä hoitojaksoja on
vähän: heinäkuussa luku on 31,1 % alle trendin. Syksyllä hoitojaksojen määrä lisääntyy,
ja se saavuttaa huippunsa lokakuussa, jolloin vuodenaikavaihtelu on 41,3 % yli trendin.

Vaikka vuodenaikavaihtelun malli on samanlainen molemmilla sukupuolilla (kuva 4),
vaihtelu on voimakkaampaa pojilla. Pojilla hoitojaksot vähenevät talvella enemmän alle
trendin kuin tytöillä (pojilla 23,2 % alle trendin, tytöillä 14,4 % alle trendin tammiku-
ussa, p=0,000) ja toukokuussa lisääntyvät hieman enemmän yli trendin. Tämä ero ei
kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Hoitojaksojen kuukausivaihtelu heinäkuussa on
pojilla 28,4 % alle trendin ja tytöillä 38,1 % alle trendin (p=0,003), mutta syksyllä vai-
htelu on jälleen suurempaa pojilla (lokakuussa pojilla 44,0 % yli trendin, tytöillä 34,0 %
(p=0,000)).
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Kuva 4. Astman aiheuttamien hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu alle 15-vuotiailla pojilla ja
tytöillä. Keskimääräinen kuukausittainen vaihtelu hoitojaksojen trendin suhteen vuosina
1972 - 1992. Vaaka-akseli on 0.

Hoitojaksojen määrä alle 15-vuotiailla on Pohjois-Suomessa 7 208 ja Etelä- ja Keski-
Suomessa 52 416. Hoitojaksojen määrä on enemmän trendin yläpuolella Etelä-Suomessa
toukokuussa (36,2 % vs 24,0 %, p=0,013) ja vähemmän alle trendin kesäkuussa Pohjois-
Suomessa (10,5 % vs. 17,8 %, p=0,01). (Kuva 5.) Lokakuussa ei havaita eroa maan
pohjoisosan ja muun Suomen välillä.

Kuva 5. Astman aiheuttamien hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu alle 15-vuotiailla Pohjois-
Suomessa ja Etelä-Suomessa. Keskimääräinen kuukausittainen vaihtelu hoitojaksojen
trendin suhteen vuosina 1972 - 1992. Vaaka-akseli on 0.
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Eri ikäryhmien välillä havaitaan eroja astman aiheuttaman sairaalahoidon vuodenai-
kavaihtelussa (kuva 6). 0 - 4-vuotiailla hoitojaksojen määrä on lähellä trendiä keskital-
vella, mutta toukokuussa se on 42,8 % yli trendin ja merkitsevästi suurempi kuin 5 - 9-
vuotiailla (32,8 % yli trendin, p=0,001) tai 10 - 14-vuotiailla (19,4 % yli trendin,
p=0,000). Heinäkuussa vuodenaikavaihtelu on suurin jälleen nuorimmassa ikäryhmässä:
37,4 % alle trendin. Lokakuussa se on kuitenkin 5 - 9-vuotiailla 53,9 % yli trendin, mikä
on suurempi kuin 0 - 4-vuotiailla (33,5 % yli trendin, p=0,000) tai 10 - 14-vuotiailla
(45,5 % yli trendin, p=0,000).

Kuva 6. Astman aiheuttamien hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu 5 vuoden ikäryhmissä. Kes-
kimääräinen kuukausittainen vaihtelu hoitojaksotrendin suhteen vuosina 1972 - 1992.
Vaaka-akseli on 0.

5.3. Varusmiesten astmahoitojaksot

18 - 22-vuotiailla varusmiehillä on rekisteröity 4 894 astman aiheuttamaa hoitojaksoa
vuosina 1982 - 1992. Hoitojaksoja 1000:ta varusmiestä kohden oli vuonna 1982 8,5 ja
vuonna 1992 27,7 (kuva 7).
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Kuva 7. Astman aiheuttamat hoitojaksot 18 - 22-vuotiailla 1000:ta varusmiestä kohden vuo-
sina 1982 - 1992.

Kuva 8. Astman aiheuttamat hoitojaksot 18 - 22-vuotiailla varusmiehillä vuosina 1982 - 1992
ajan funktiona.

Sekä nouseva trendi että huomattava kuukausittainen vaihtelu havaitaan astman ai-
heuttamien hoitojaksojen määrässä (kuva 8). Astma aiheuttaa tutkimusajanjaksona 6 - 94
hoitojaksoa kuukaudessa. Hoitojaksojen kuukausittaisessa vaihtelussa vuosina1982 -
1989 havaitaan kolme vuodenaikahuippua: helmi-maaliskuussa, kesä-heinäkuussa ja
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loka-marraskuussa (kuva 9). Huippu on korkein marraskuussa: 51 % yli vuosittaisen
keskiarvon. Hoitojaksojen vaihtelu on matalimmillaan syyskuussa, jolloin se on 51 %
alle vuosittaisen keskiarvon. Kuukausittaisten hoitojaksojen lukumäärä vaihtelee välillä
6 - 72 vuosina 1982 - 1989 ja 15 - 94 vuosina 1990 - 1992.

Vuonna 1990 korkein hoitojaksojen vaihtelu keskiarvosta havaitaan syyskuussa (75,6
% yli vuosittaisen keskiarvon) ja matalin helmikuussa (63,4 % alle vuosittaisen keskiar-
von). Vastaavat äärikuukaudet vuonna1991 ovat heinäkuu (82,7 %) ja lokakuu (64,6
%), vuonna 1992huhti-, elo- (molemmat 64,7 %) ja joulukuu (50,9 %).

Kuva 9. Astman aiheuttamien hoitojaksojen keskimääräinen kuukausittainen vaihtelu 18 -
22-vuotiailla varusmiehillä vuosina 1982 - 1989 (yhtenäinen viiva) ja vuonna 1992
(katkoviiva). Vaaka-akseli on 0. Palvelukseenastumispäivät vuosina 1982 - 1989 on merkitty
mustilla kolmioilla ja 1992 valkoisilla kolmioilla.

Vuosina 1985 - 1987 yhteensä 825 varusmiestä on ollut sairaalahoidossa astman
vuoksi, ja heillä hoitojaksojen kokonaismäärä on 1 292. Ensimmäinen hoitojakso on
keskimäärin 19,7 vuoden iässä (SD 0,82). 10,2 % näistä varusmiesaikana astman vuoksi
sairaalahoidossa olleista on ollut astman vuoksi sairaalahoidossa 10:n varusmiespalvelua
edeltäneen vuoden aikana ja 18,1 % varusmiespalvelua seuranneiden 5 vuoden aikana.
Sairaalahoitojaksoja on 10:n varusmiespalvelua edeltäneen vuoden aikana keskimäärin
2,0, ja keskimäärin 4,5 vuotta (SD 3,0) on ehtinyt kulua edellisestä hoitojaksosta ennen
varusmiesaikaista hoitojaksoa. Aiemmin sairaalahoidossa astman vuoksi olleet varus-
miehet ovat keskimäärin saman ikäisiä kuin varusmiesaikana ensimmäistä kertaa sai-
raalahoidossa olleet.
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Hoitojaksoja on keskimäärin 1,66 (SD 0,98) jo aiemmin astman vuoksi sairaalahoi-
dossa olleilla ja 1,54 (SD 0,93) uusilla astmaatikoilla (p=0,158). Vain 4,4 % seuratuista
miehistä on joutunut astman vuoksi sairaalaan varusmiesajan jälkeen noin 5 vuoden
seuranta-aikana. Seuranta-aikana sairaalaan joutuneilla hoitojaksoja on keskimäärin 1,2,
joista ensimmäinen on keskimäärin 2,1 vuotta (SD 1,4) ensimmäisen varusmiesajan
hoitojakson jälkeen. Hoitojaksojen määrä varusmiesaikana ei korreloi hoitojaksojen
määrään seuranta-aikana varusmiespalvelun jälkeen.

Mikäli 5 vuotta on kulunut hoitojaksosta siviilisairaalassa ennen varusmiesaikaista
sairaalaan joutumista, keskimäärin 0,05 hoitojaksoa ilmaantuu seuranta-aikana. Mikäli
aikaa on kulunut alle 5 vuotta, ilmaantuu 0,23 hoitojaksoa. Ero on merkitsevä (p=0,013).
Keskimäärin 0,15 hoitojaksoa on rekisteröity seuranta-aikana henkilöille, joilla on ollut
astma ennen varusmiespalvelua, ja 0,03 hoitojaksoa niille, joille astma on tullut varusmi-
espalvelun aikana (p=0,004). 712:ta miestä, joilla ei ole rekisteröityjä astmahoitojaksoja
ennen vuotta 1977, on seurattu vuoteen 1993 asti, ja tuona aikana ei astmakuolemia
heillä rekisteröity. Viisi on kuollut tapaturman tai väkivallan seurauksena.

5.4. Aikuisastmaatikkojen astmahoitojaksojen ja kuolemien
vuodenaikavaihtelu

Vuosina 1987 - 1992 on rekisteröity yhteensä 81 243 astman aiheuttamaa hoitojaksoa yli
24-vuotiailla. Näistä 34 122 on miehillä (42,0 %) ja 47 121 naisilla. Miesten keski-ikä
astmahoitojakson alkaessa on 57,6 vuotta (SD 14,1) ja naisten 60,0 vuotta (SD 15,0).

Astman hoitojaksoissa esiintyy merkitsevä kausivaihtelu (kuva 10). Tammikuusta
toukokuuhun hoitojaksojen määrä on korkea, minkä jälkeen niiden määrä vähenee jy-
rkästi kesäkuukausien ajaksi. Hoitojaksojen määrä kasvaa uudelleen syksyn aikana,
mutta ei kuitenkaan talvikuukausien tasolle. Hoitojaksoja on eniten tammikuussa
(vuosittainen hoitojaksojen määrä tammikuussa on keskimäärin 1348), 18,2 % ylikuu-
kausittaisen trendin. Vähiten niitä on heinäkuussa (keskimäärin817), jolloin hoitojaksoja
on 26,1 % alle kuukausittaisen trendin.
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Kuva 10. Astman aiheuttamien hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu yli 24-vuotiailla vuosina
1987 - 1992. Keskimääräinen kuukausittainen vaihtelu hoitojaksotrendin suhteen. Vaaka-
akseli on 0. Kaikki hoitojaksot (paksu viiva), ulkosyntyisen astman hoitojaksot (ohut viiva) ja
sisäsyntyisen astman hoitojaksot (katkoviiva).

Ulkosyntyisen astman aiheuttamia hoitojaksoja on 19 125, joista miesten hoitojakso-
jen osuus on 40,4 %. Ulkosyntyisen astman hoitojaksojen aikana miesten ikä on kes-
kimäärin 52,5 vuotta (SD 15,0) ja naisten 54,2 vuotta (SD 15,6). Ulkosyntyisen astman
hoitojaksoja on eniten tammikuussa (keskimäärin 311), 7,2 % ylikuukausittaisen
trendin, ja vähiten heinäkuussa (keskimäärin 194), 24,2 % allekuukausittaisen trendin.
Ulkosyntyisen astman hoitojaksomäärät ovat korkeat tammikuusta toukokuuhun.
Kesäkuukausina määrät vähenevät. Hoitojaksomäärät ovat korkeimmillaan marraskuussa
(keskimäärin 290), 15,3 % ylikuukausittaisen trendin. Sisäsyntyisen astman hoitojaksoja
on 29 488 ja 32 630 astmahoitojaksoista ei ole määritelty sisä- tai ulkosyntyiseksi.
Sisäsyntyisen astman hoitojaksoja on eniten tammikuussa (keskimäärin 504), 22,7 % yli
kuukausittaisen trendin, ja vähiten heinäkuussa (keskimäärin294), 28,4 % allekuukau-
sittaisen trendin.

Vuodenaikavaihtelu on aikuisilla eri ikäryhmissä samansuuntainen, laaksot kesällä ja
huiput vuodenvaihteen jälkeen ja syksyllä (kuva 11). Vuodenaikavaihtelu on voimak-
kainta nuorimmassa ikäryhmässä (25-44-vuotiaat), jossa astmahoitojaksoja on marrasku-
ussa eniten, 26,7 % yli trendin, ja heinäkuussa vähiten, 37,3 % alle trendin. Keskimmäis-
essä ikäryhmässä (45-54-vuotiaat) astmahoitojaksoja on eniten tammikuussa, 28,8 % yli
trendin ja vähiten heinäkuussa, 33,3 % alle trendin. Vaimeinta vuodenaikavaihtelu on
vanhimmassa ikäryhmässä (55-99 vuotiaat): eniten tammikuussa, 10 % yli trendin, ja
vähiten heinäkuussa, 16,7 % alle trendin. Miesten ja naisten välillä ei ole eroa astma-
hoitojaksojen vuodenaikavaihtelussa.
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Kuva 11. Astman aiheuttamien hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu vuosina1987-1992 yli 24-
vuotiailla ikäryhmittäin.

Seuranta-aikana sairaalahoidetuista astmaatikoista 7 622 on kuollut yli 24-vuotiaana,
joista miesten osuus on 52,2 %. Verenkiertoelinten sairaudet ovat tavallisin kuolinsyy.
Miesten keski-ikä kuollessa on 69,3 vuotta (SD 11,4) ja naisten 75,5 vuotta (SD 10,8).
Kuolleisuus on korkeinta joulu- ja tammikuussa (keskimäärin 103), jolloin se on 14,7 %
yli kuukausittaisen trendin (kuva 12). Matalinta se on elokuussa (keskimäärin 80), 12,3
% alle kuukausittaisen trendin.
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Kuva 12. Aiemmin astman vuoksi sairaalahoidossa olleiden kuolleisuuden vuodenaikavai-
htelu vuosina 1987 - 1993. Vaaka-akseli on 0. Kaikki kuolemat (paksu viiva), kaikki ahtaut-
tavien keuhkosairauksien aiheuttamat kuolemat (katkoviiva), astmakuolemat (ohut viiva).

Aiemmin sairaalahoidossa olleista astmaatikoista on kuollut kaikkiin ahtauttaviin
keuhkosairauksiin (ICD490-496) sisältäen astman 1 283 henkilöä, joista miesten osuus
on 62,2 %. Ahtauttaviin keuhkosairauksiin kuolleiden miesten keski-ikä kuollessa on
70,1 vuotta (SD 10,5) ja naisten 73,1 vuotta (SD 10,8). Ahtauttavien keuhkosairauksien
kuolleisuushuiput ovat joulu- ja tammikuussa (keskimäärin 19), jolloin kuolleisuus on
28,8 % yli kuukausittaisen trendin. Kuolleisuus on vähäistä toukokuusta marraskuulle.
Matalimmillaan kuolleisuus ahtauttaviin keuhkosairauksiin on elokuussa (keskimäärin
11), jolloin se on 21,1 % alle kuukausittaisen trendin.

Astmaan on kuollut 489 henkilöä, joista miehiä on 40,9 %. Miesten keski-ikä astma-
kuolemissa on 65,2 vuotta (SD 13,7) ja naisten 74,1 vuotta (SD 11,9). Astmakuolemat
painottuvat alkutalveen ja vuodenvaihteeseen sekä kevääseen. Astmakuolleisuus on
korkein helmikuussa (keskimäärin 7), jolloin se on 21,0 % yli kuukausittaisen trendin.
Matalimmillaan astmakuolleisuus on elokuussa (keskimäärin 4), jolloin se on 17,2 % alle
kuukausittaisen trendin.
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6. Pohdinta

6.1. Aineisto ja menetelmät

6.1.1. Sairaalapoistorekisterin ja kuolinsyytilaston käyttö ja rajoitukset
astmatutkimuksessa

Poistoilmoitusrekisteri muodostetaan hallinnollisen työn yhteydessä, ja siihen kerätyn
tiedon analysointi ja tulkinta sekä kriittinen arviointi ovat edellytys rekisterin pidon
mielekkyydelle. Poistorekisteri tarjoaa tiedon sairaalahoitotapahtuman ilmaantumisesta
ja lisäksi tiedon hoitojakson pituudesta, sairaalahoidossa olleiden demografiset tiedot
sekä tiedot sairaalatyypistä ja sairaalan sijainnista. Kun poistoilmoitusrekisteriä
käytetään tutkimuksen tietolähteenä, on arvioitava sen peittävyyttä, tiedoston yleistä
laatua, kattavuutta sekä luotettavuutta ja myös diagnoosien osuvuutta.

Sairaalapoistorekisteri peittää kaikki sairaalahoitoa vaatineet astman
pahenemisvaiheet sekä sairaalan vuodeosastolla tehdyt diagnostiset tutkimukset ja
kontrollikäynnit, mutta ei poliklinikkakäyntejä eikä ensiapupoliklinikan hoitoa.
Sairaalahoitolukuja tulkittaessa on muistettava tämä sairaalapoistorekisterin sisällön
rajoittuneisuus, eikä johtopäätöksiä astman ilmaantuvuudesta tai esiintyvyydestä tule
tehdä. Sairaalapoistorekisterin tekee ainutlaatuisen arvokkaaksi sen suuruus, kattavuus,
hoitojaksotietojen yhdenmukaisuus eri aikoina sekä valikoitumisen ja merkitsevän kadon
puuttuminen. Terveyspalvelujen käytön tutkimuksen (Health Service Research)
tietolähteenä sairaalapoistorekisteri on hyvin käyttökelpoinen.

Tiedoston laatua kuvaa muun muassa henkilötunnusvirheiden määrä.
Henkilötunnusvirheitä on eräässä sepelvaltimotautia ja sydäninfarktia käsittelevässä
tutkimuksessa 9,5 %:ssa poistoilmoituksista ajanjaksona 1972 - 85 ja vuonna 4,7 %:ssa
1985 sepelvaltimotaudin aiheuttamista hoitojaksoista annetuista tiedoista (Joensuu
1989). Loogisuustarkastusten tultua käyttöön 1980-luvun loppupuolella
henkilötunnusvirheet ovat vähentyneet oleellisesti (Mähönen1993). Omassa
aineistossani henkilötunnusvirheitä on 1,9 %.

Vuodeosastohoidon käytön tilastollista seurantaa varten on kehitetty erilaisia
poistoilmoitusjärjestelmiä. USA:ssa sairaalapoistorekisteritiedostoja ovat ylläpitäneet
yksityiset tahot, muun muassa Health Maintenance Organization (Vollmer et al. 1994).
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National Hospital Discharge Survey puolestaan edustaa ositettua otosta kaikista USA:n
sairaaloista lukuunottamatta sotilas- ja veteraanisairaalat (Weiss1990).

Vasta viime vuosikymmenen aikana useat osavaltiot ovat perustaneet oman
sairaalapoistorekisterin väestöperusteisen tiedoston luomiseksi kustannusten seurantaa ja
arviointia varten (Connell et al. 1987). Englannissa ja Walesissa on aiemman
satunnaisotannan sijasta (Hospital In-Patient Enquiry) sairaaloiden toimintaa seurattu
vuodesta 1965 alkaen Hospital Activity Analysis -järjestelmällä. Vuodesta 1987
Englannissa ja vuodesta 1991 Walesissa kaikki sairaalaanotot on tallennettu Hospital
Episode Statistics -järjestelmällä. Skotlannissa on sairaalaanotot rekisteröity täydellisinä
vuodesta 1968 alkaen. (Lung & Asthma Information Agency factsheet 1996.) Kanadassa
Hospital Medical Record Institute (HMRI) on yksi maailman laajimmista
sairaalapotilasrekistereistä (Salmela 1991). Suurin osa sairaalapoistorekistereistä on
aiemmin ollut satunnaisotannan perusteella koottuja, ja sellaiset sairaalapoistorekisterit,
jotka kattavat kaikki sairaalapoistotiedot, ovat yleistyneet vasta viime vuosikymmenen
jälkeen.

Tämän tutkimuksen pääasiallisena tietolähteenä on sairaalapoistorekisteri, jota
ylläpitää tällä hetkellä STAKES. Suomen sairaalapoistorekisteri on ainutlaatuinen, sillä
se kattaa kaikki sairaalat koko maassa. Sairaalapoistorekisteri on ollut käytössä vuodesta
1967 alkaen. Koska Suomen väestö on pieni ja etnisesti yhtenäinen, kattavien ja
luotettavien rekistereiden - erityisesti väestörekisterin, mutta myös
sairaalapoistorekisterin - luominen ja ylläpito on mahdollista. Verrattuna USA:n ja Iso-
Britannian järjestelmiin Suomen sairaalapoistorekisteri on koko väestön kattava, ja
kattaa kaikki sairaalahoitojaksot jo vuodesta 1967 alkaen eikä se ole vain otos
hoitojaksoista.

Sairaalapoistorekisterin käytössä tutkimuksen tietolähteenä on useita mahdollisia
systemaattisen virheen lähteitä. Sairaansijojen määrä vaikuttaa sairaalapalvelujen
käyttöön (Roemer 1961), samoin niiden jakautuminen eri sairaalaryhmien kesken
(Salmela 1991). Väestön määrän ja rakenteen (ikä- ja sukupuolirakenne) muuttuminen ja
sen myötä sairastavuuden muuttuminen vaikuttavat absoluuttisiin sairaalahoitolukuihin.
Ikärakenteen muuttumisen vaikutus esimerkiksi sairaalakäytön trendejä tarkasteltaessa
voidaan eliminoida käyttämällä ikävakioituja lukuja. (Vollmer et al.1994.)

Terveyspoliittisista tavoitteista, esimerkiksi Suomessa 1970-luvun alun
kansanterveyslain hengen mukaisista avohoidon ensisijaisuuden ja hoidon
tarkoituksenmukaisen porrastuksen periaatteista, seuraa muutoksia sairaalapalvelujen
käytössä (Salmela 1991). Omassa materiaalissani sairaalaanottokriteerien muuttuminen
havainnoitavana ajanjaksona ja esimerkiksi sairaalapainotteisen astman diagnostiikan ja
hoidon muuttuminen avohoitopainotteiseksi ovat todennäköisesti vaikuttaneet
sairaalapoistorekisterimateriaalin sisältöön. On mahdollista, että tutkimusajanjakson
loppua kohden aikuisilla pahenemisvaiheiden osuus astmahoitojaksoista on kasvanut,
diagnostiikan ja seurannan vuoksi toteutuneiden hoitojaksojen osuus on vähentynyt ja
astman pahenemisvaiheiden vuoksi sairaalaan joutuneet astmaatikot ovat
ongelmallisempia kuin tutkimusjakson alussa. Tutkimustietoa asiasta ei kuitenkaan ole.
Annetut kansainväliset ja kansalliset hoitosuositukset ovat johtaneet hoitokäytännön
muutoksiin ja mahdollisesti muuttaneet astmaa sairastavien valikoitumista
sairaalahoitoon. Kaikista edellä mainituista seikoista seuraa se, että sairaalahoidon
määrän muutokset eivät aina kuvasta muutoksia sairauden vallitsevuudessa (Vollmer et
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al. 1994) - myös muutokset terveyspalvelujen tarjonnassa ja käytössä heijastuvat
sairaalahoidon määrään.

Kuolinsyytilasto on valtakunnallinen Tilastokeskuksen ylläpitämä tiedosto. Vuodesta
1971 on käytetty henkilötunnusta tunnistamiseen, ja vuodesta1972 lähtien tietoja on
voitu yhdistää muihin henkilötunnusta käyttäviin tiedostoihin. Kuolinsyytilasto sisältää
tiedot kaikista kuolinhetkellä väestörekisteriin merkityistä Suomen kansalaisista, jotka
ovat kuolleet Suomessa tai ulkomailla. Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri joko
kliinisten tietojen tai ruumiinavauksen perusteella, ja se lähetetään siihen paikalliseen
väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterin pitäjä täydentää ja
korjaa kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen
lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston
virkalääkärin tarkistettavaksi. Nämä lähettävät sen edelleen Tilastokeskukselle.
(Tilastokeskus 1993.)

Yleensä vain peruskuolinsyy on riittävän tarkkaan kirjattu kuolintodistuksiin, ja se on
ainoa epidemiologisiin tutkimuksiin kelpaava kuolintodistuksen diagnoosi.
Täydellisimmät tiedot kuolintodistuksen laatimiseen saadaan ruumiinavauksissa, mutta
vuonna 1992 pääosa kuolinsyistä (69 %) perustui kuitenkin kliinisiin tietoihin.
(Tilastokeskus 1993.)

6.1.2. Sairaalapoistorekisterin kattavuus ja luotettavuus

Poistoilmoitusrekisterin kattavuutta on tutkittu vertaamalla rekisterin tietoja sairaaloiden
vuosi-ilmoituksiin. Hoitojaksoja koskevien tietojen kattavuus on näissä tutkimuksissa
ollut 95 % (Nikiforov 1984). Sairaalan tyyppi näyttää vaikuttavan poistorekisterin
kattavuuteen: Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa kattavuus on 95 %, Kuopion
alueen aluesairaaloissa 96 - 97 % ja terveyskeskuksissa 89 % (Salmela & Koistinen
1987). Kattavuutta on selvitetty myös diagnoosi- tai diagnoosiryhmäkohtaisesti. 1970-
luvulla autoklinikkatutkimuskohortin sydäninfarktin tai aivohalvauksen aiheuttamista
hoitojaksoista löytyy sairaalapoistorekisteristä 78 %. Kolmannes puutteista aiheutuu
virheellisestä henkilötunnuksesta, ja todellisuudessa 15 % sydäninfarktien ja
aivohalvausten aiheuttamista hoitojaksoista puuttuu poistoilmoitusrekisteristä.
(Heliövaara et al. 1984.)

Vuosina 1974-75 sairauskertomus- ja poistorekisteritietojen yhtäpitävyys on ollut 91
% alkoholin käyttöön liittyvien diagnoosien suhteen (Poikolainen 1982). Satunnaisesti
valitussa 2 285 poistoilmoitustiedon aineistossa vuonna 1986 päädiagnoosi on yhtäpitävä
sairauskertomustietojen kanssa 94,6 %:ssa poistoilmoitustietoja. Sairaalaantulo- ja
poistumispäivä ovat oikein 96 %:ssa. Sivudiagnoosien (toinen ja kolmas diagnoosi)
luotettavuus on huono, ja vain 78 %:ssa poistoilmoitustietoja ne ovat yhtäpitäviä
sairauskertomustietojen kanssa. (Keskimäki & Aro 1991.) 1980-luvulla varmoista
sydäninfarkteista puuttuu poistoilmoitusrekisteristä 4 - 12 % (Mähönen 1993).

Astmadiagnoosin suhteen rekisterin kattavuutta ja luotettavuutta ei ole tutkittu.
Kattavuutta on mahdoton selvittää, koska ei ole olemassa rekisteriä, johon astman
sairaalapoistotietoja voisi verrata ja löytää ne astmaatikot, jotka ovat olleet
sairaalahoidossa astman vuoksi mutta hoitojaksot on kirjattu muulla diagnoosilla.
Luotettavuuden arvioiminen puolestaan vaatii ison otoksen koko rekisteristä, ikäryhmien
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huomioimisen (lapset ja aikuiset erikseen), erikoissairaanhoidon ja yleissairaanhoidon
sekä eri sairaalatyyppien huomioimisen. Mikäli astmadiagnoosin oikeellisuutta
sairaaladiagnoosina ja päällekkäisyyttä keuhkoahtaumatautidiagnoosin kanssa halutaan
arvioida, tulee asiantuntijapaneelin arvioida sairauskertomustietojen perusteella sekä
diagnoosin että kyseisen hoitojakson aiheuttaneen astmatapahtuman oikeellisuus
kansainvälisiä diagnoosikriteerejä noudattaen. Koska tapahtumien taustoja ei ole
mahdollista kontrolloida, tilastollisesti merkitsevien erojen havaitseminen esimerkiksi eri
vuosien välillä vaatii suuren otoksen ryhmää kohden menettelyn voimattomuuden
vuoksi.

Tämän tutkimuksen tuloksia tulkittaessa tulee muistaa, että aineisto ei sisällä
polikliinisia astmakäyntejä. Sairaalakäyttöön vaikuttavat sairauden esiintyvyyden ja
väestön sairastavuuden ohella useat muut seikat. Astman vallitsevuutta ei tule arvioida
sairaalapoistorekisteriaineiston perusteella, ei myöskään kaikkien astmaatikkojen ikä- ja
sukupuolijakaumaa, sillä aineisto ei sovellu epidemiologisen tutkimuksen tietolähteeksi:
Vain noin 50 % aikuisastmaatikoista joutuu koskaan sairaalaan (Prescott et al. 1997),
lapsista vastaavaa tietoa ei ole käytettävissä. Aikuisilla on limittäisyyttä
keuhkoahtaumatautidianoosin kanssa, lapsilla vinkuva bronkiitti- diagnoosin kanssa.
Diagnostinen siirtymä vaikuttaa poistorekisterin sisältöön, aikuisilla
keuhkoahtaumataudin ja astman välillä, lapsilla ahtauttavan tai vinkuvan bronkiitin ja
astman välillä.

6.1.3. ICD-tautiluokitusjärjestelmän 8. ja 9. versio

Kansainvälisen tauti- ja kuolinsyyluokituksen (ICD) 8. versio on otettu Suomessa
käyttöön 1.1.1969. Kolminumeroisessa 493-astmadiagnoosiryhmässä on siinä 5
alaryhmää: Laryngitis allergica, Asthma bronchiale, Rhinitis allergica cum asthmate
bronchiali, Asthma alia definita ja Asthma NUD. (Liite 1.) Diagnoosinimike Laryngitis
allergica on poistettu vuonna 1971. ICD:n 8. versiossa peruskuolinsyy luokitellaan
muuksi kuin astmaksi, jos kuolintodistuksessa mainitaan astman lisäksi bronkiitti,
bronkioliitti tai emfyseema.

ICD:n 9. versio on otettu Suomessa käyttöön 1.1.1987. (Liite 2.) Siirryttäessä ICD-
tautiluokitusjärjestelmän 9. versioon ulkosyntyinen (allerginen) ja sisäsyntyinen (ei-
allerginen) astma erotetaan neljännellä merkillä sekä pahenemisvaiheet muista
hoitojaksoista viidennellä merkillä: 4930A on stabiili allerginen astma, 4931B on
sisäsyntyisen astman pahenemisvaihe. ICD:n 9. version mukaan astma säilyy
kuolintodistuksessa peruskuolinsyynä, vaikka todistuksessa mainittaisiin astman lisäksi
krooninen bronkiitti tai emfyseema (Tilastokeskus 1989).

Sisä- ja ulkosyntyisen astman erotteleminen on tautiluokitusjärjestelmän merkittävä
uudistus, samoin kuin pahenemisvaiheen koodaamisen mahdollisuus. Pahenemisvaiheen
ja muusta syystä aiheutuneen hoitojakson erottelun mahdollisuutta ei ilmeisesti ole kovin
aktiivisesti käytetty, sillä vuosina 1987 - 1992 poistoilmoitusrekisteriin ilmoitetuista 81
243:sta yli 24-vuotiaiden astmahoitojaksosta vain 27 589 (34 %) on koodattu
pahenemisvaiheiksi. On myös mahdollista, että kyseisenä aikana tehtiin vielä
merkittävän paljon astman diagnostisia tutkimuksia vuodeosastolla. Ulkosyntyiseksi
astmaksi on rekisteröity 19 125 (24 %) hoitojaksoista ja sisäsyntyiseksi 62 118 (76 %)
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hoitojaksoista. Tämä tukee ajatusta, että ulkosyntyinen astma on usein sisäsyntyistä
lievempi, aiheuttaa vähäisemmän keuhkofunktion alenemisen (Ulrik et al.1991) ja
johtaa harvemmin sairaalahoitoon. On myös mahdollista, että astma on leimattu
sisäsyntyiseksi, mikäli allergologisia selvittelyjä ei ole tehty.

Tautiluokitusjärjestelmän muutos lisää sitä mahdollisuutta, että astmadiagnoosi
esiintyy peruskuolinsyynä potilailla, joilla on myös bronkiitti, bronkioliitti tai
emfyseema. Tautiluokituksen muutokseen ei kuitenkaan liity astmakuolleisuuslukujen
muutosta (Stewart & Nunn 1985, Jackson et al. 1988).

6.1.4. Kuolinsyytilaston peittävyys ja oikeellisuus

Kuolinsyytilaston peittävyys on käytännössä 100 %, sillä peittävyys varmistetaan
kahdesta aineistosta: kuolinsyytilastosta ja väestökirjanpidon henkilörekisteristä
(Tilastokeskus 1993). Kuolemansyyn määritys kuolintodistusta varten ja
kuolintodistuksen antaminen kuuluvat eräisiin lääkärin vastuunalaisimpiin tehtäviin.
Kuolemansyyn määrittäminen pohjaa joko lääketieteellisiin tai oikeuslääketieteellisiin
perusteisiin. Kuolintodistukseen merkittäviä kuolemansyitä ovat kaikki ne taudit,
sairaustilat tai vammat, jotka joko johtavat tai myötävaikuttavat kuolemaan.
Peruskuolinsyy on se tauti tai vamma, joka on pannut alulle kuolemaan johtaneen
sairaustilojen sarjan. Kun kuolemaan johtaneita syitä on useita, tulee näiden muodostaa
lääketieteellisesti perusteltavissa oleva, perussyystä alkava kausaaliketju.
(Lääkintöhallitus 1987.)

Vaikka kuolinsyytilaston tiedot ovat käytännössä teknisesti virheettömät, on olemassa
useita mahdollisia virhelähteitä tietosisällön ja kuolinsyiden oikeellisuuden suhteen.
Kuolinsyytietojen luotettavuus riippuu tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa
kuolintodistuksen, lomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta sekä
peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä. Tilastokeskus
käyttää kuolinsyitä koodittaessaan apunaan lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ongelmallisia
tapauksia, jotka on käsitelty yhdessä asiantuntijoiden avulla, on vuoden 1992 aineistosta
ollut 8,6 %, ja kuolintodistuksen kirjoittajalta on pyydetty lisätietoja 1,6 %:sta vuoden
1992 kuolintodistuksia. (Tilastokeskus 1993.)

Nuorimmat lääkärit joutuvat usein ainakin opetussairaaloissa tekemään
kuolintodistukset, ja kokemus kuolintodistuksen täyttämisen perusteista ja päättelyketjun
rakenteesta saattaa olla vähäistä. Obduktiot ovat vähentyneet, ja vuonna 1992 Suomessa
31 % kuolinsyistä perustui obduktioon (Tilastokeskus 1993). Saksalaisen tutkimuksen
mukaan obduktiot saattavat johtaa uuden kuolindiagnoosin löytymiseen (Hunt et al.
1993).

Astmadiagnoosin sensitiivisyys kuolinsyynä on huono, mutta spesifisyys sitä vastoin
yleensä erinomainen. Uudessa Seelannissa 1980-luvun alussa tehdyssä selvityksessä
asiantuntijapaneeli on arvioinut uudelleen astmakuolemat, ja 26 %:ssa astmakuolemaksi
diagnosoiduista kuolemista kuolinsyy on ollut muu kuin astma. Kuitenkin alle 35-
vuotiailla 97,8 % astmakuolemista on ollut myös asiantuntijapaneelin mielestä
astmakuolemia, sillä diagnoosin tarkkuus heikkenee kuoliniän noustessa (Sears et
al.1986).
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Suomalaisessa tutkimuksessa vuosina 1975 - 84 Oulun läänin ja Turun ja Porin läänin
alueilla 53 % kuolinrekisteriin ilmoitetuista astmakuolemista voidaan
sairauskertomustietojen perusteella varmasti diagnostisoida astmakuolemiksi. Tiedot
ovat riittämättömät 25 %:sta tapauksia ja astmakuolemadiagnoosi on väärä 21 %:sta
tapauksia (Kinnula et al.1988).

Diagnostisoidut astmakuolemat saattavat olla vain osa kaikista todellisista
astmakuolemista. On havaittu, että vaikka astmaatikko olisi ollut astman vuoksi
sairaalahoidossa neljän viikon aikana ennen kuolemaansa, vain 37 %:ssa kuolemista
astma on ilmoitettu kuolinsyyksi (Goldacre 1993). Yhdysvaltalaisessa selvityksessä
kuolintodistusten sensitiivisyys astmadiagnoosin suhteen on vain 42 %, mutta spesifisyys
99 % (Hunt et al. 1993). Iso-Britanniassa 18 % astmakuolemista ilmoitetaan muiksi kuin
astmakuolemiksi, esimerkiksi keuhkoahtaumatautikuolemiksi tai verenkiertoelimistön
sairauksien aiheuttamiksi kuolemiksi (Guite & Burney 1996). Pohjois-Irlantilaisen
tutkimuksen mukaan kuolintodistusten sensitiivisyys astmakuoleman suhteen on 29 % ja
spesifisyys 98,6 % (Smyth et al. 1996).

Omassa aineistossani aiemmin sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen kuolemista
astmakuolemia on vain 6,4 % ja keuhkoahtaumatautikuolemia 10,3 %. On mahdollista,
että myös Suomessa astma on kuolinsyynä alidiagnostisoitu ja että osassa
astmakuolemista kuolinsyyksi asetetaan keuhkoahtaumatauti. Koska keuhkoahtaumatauti
on luonteeltaan etenevä ja pääosin palautumattomia muutoksia aiheuttava, se saattaa olla
lääkärille helpompi hyväksyä kuolinsyyksi kuin astma, joka on ennusteeltaan yleensä
parempi sairaus. Vaikeaa astmaa sairastavilla ja sitä sairastavilla naisilla on todettu
kohonnut mortaliteetti iskeemiseen sydänsairauteen (Toren & Lindholm1996). Oma
havaintoni kuitenkin on, että lähes puolet sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen
kuolemista on sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien aiheuttamia, ja luku on hyvin
lähellä näiden sairauksien osuutta koko väestön kuolemista.

6.1.5. Diagnostinen käytäntö, diagnoosien limittäisyys (overlapping) ja
diagnoosinimikkeen muutos (transfer)

Poistoilmoitusrekisterin diagnoosin stabiilisuuteen vaikuttavat lääkäreiden, sairaaloiden
ja alueiden väliset diagnoosikäytännön vaihtelut sekä diagnoosikäytönnön muutokset
ajan myötä. Myös diagnostiikkakäytännön muutos esimerkiksi tautiluokituksen tai
lääkkeiden korvausperusteiden muuttuessa vaikuttavat poistoilmoitusrekisterin
stabiilisuuteen, samoin kuin muutokset hoitoon pääsyssä, sairaalaanottokriteereissä ja
ensiapupoliklinikan hoidossa. Suomessa erityisesti Kansaneläkelaitoksen
erityiskorvattavien lääkkeiden korvausehtojen muuttuminen on tekijä, jolla on ollut
vaikutus diagnostiseen käytäntöön. 1.1.1986 alkaen erityiskorvausoikeus on ollut
mahdollista saada sekä astman että muiden kroonisten obstruktiivisten
keuhkosairauksien lääkehoitoon (Valtioneuvoston päätös837/1985). Ennen tätä
muutosta erotusdiagnostiikassa on ollut huomattava, että pelkän kroonisen bronkiitin
ja/tai emfyseeman symptomaattiseen hoitoon käytettäviä lääkkeitä ei ole korvattu, ja
tämä on saattanut vääristää astma- ja keuhkoahtaumatautidiagnostiikkaa.

Tautiluokituksen 9. version käyttöönotto vuonna 1987 on saattanut lisätä jonkin
verran astmadiagnooseja erityisesti lapsilla, joilla aiemmin on käytetty vinkuvan tai
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ahtauttavan bronkiitin diagnooseja. Tällaista kliinisen diagnoosikäytännön muutosta
(diagnostic transfer) on epäilty syyksi kasvavaan astmaprevalenssiin.
Tautiluokitusjärjestelmän 9. versioon siirryttiin suurimmassa osassa maailmaa jo vuonna
1979 (Jackson et al. 1988), ja erityisesti USA:ssa tautiluokituksen muutokseen liittyvästä
diagnoosikäytännön muutoksesta etsittiin syytä astman sairaalahoidon lisääntymiseen
lapsilla. Bronkiittidiagnoosien havaittiinkin hieman vähentyneen
tautiluokitusjärjestelmän muutoksen jälkeen, mutta ei niin paljon, jotta tämä olisi
selittänyt lisääntyneen sairaalahoidon (Gergen & Weiss 1990). Aiemmissa tutkimuksissa
lapsilla ei todettu pitkällä aikavälillä vähenemistä bronkiittien aiheuttamissa
sairaalahoidoissa astmahoitojaksojen lisääntyessä (Khot et al. 1984, Anderson 1989).
Omassa aineistossani materiaalinkuvauksen yhteydessä esitetty astman
sairaalahoitojaksojen kehitys tutkimusajanjaksona osoittaa, että astman aiheuttamien
hoitojaksojen kokonaismäärä 0 - 14-vuotiailla kasvoi 64 % vuodesta 1986 vuoteen 1987.
Merkittävää muutosta ei tapahtunut 15 - 99-vuotiailla. Osa hoitojaksojen lisääntymisestä
saattaa selittyä sillä, että aiempi bronkiittidiagnoosi on korvattu astmadiagnoosilla. On
mahdollista, että kyseisen muutoksen jälkeen astmanimikkeen alle on joutunut muita
sairaustiloja kuin sellaista astmaa, jota aiempi astmadiagnoosi sairaaladiagnoosina pitää
sisällään. Diagnoosin asettaminen saattaa antaa lääkärille luvan tehokkaaseen anti-
inflammatoriseen lääkitykseen sellaisessa sairaudessa, jota ehkä aikuisella kutsuttaisiin
‘astman kaltaiseksi’ sairaudeksi.

Kroonisen bronkiitin, emfyseeman ja astman diagnooseissa saattaa esiintyä
päällekkäisyyttä, sillä erotusdiagnostiikka ei ole aina helppoa, varsinkaan iäkkäillä
potilailla (Littlejohns et al. 1989). Tämä diagnoosien limittäisyys (overlapping) on
yhdysvaltalaisessa sairaalapoistoaineistossa kuitenkin vain 6,4 % koko aineistossa ja 9,7
% yli 65-vuotiailla (Osborne et al. 1996). Kyseinen materiaali on kuitenkin
valikoitunutta, ei perustu tietyn alueen kokonaisväestöön, kuvaa eri kulttuuria ja aikaa
eikä tulos ole välttämättä sovellettavissa suomalaiseen väestöön. Toisaalta ahtauttavien
keuhkosairauksien ilmaantuvuutta selvitelleessä seurantatutkimuksessa 50 %:lla alle 40-
vuotiaista uusista astmaatikoista on ollut diagnoosina joko emfyseema tai krooninen
bronkiitti, samoin jopa 74,3 %:lla yli 40-vuotiaista (Dodge et al. 1986). Yli 65-vuotiaista
astmaatikoista 46 %:lla on toisena diagnoosina krooninen bronkiitti (Burrows et al.
1991).

Omassa aineistossani 20 % yli 75-vuotiaista uusista astmaatikoista on ollut vuosina
1977 - 1992 sairaalahoidossa keuhkoahtaumatautidiagnoosilla. Alle 5-vuotiailla on ollut
11 hoitojaksoa 100:aa uutta astman hoitojaksoa kohti diagnooseilla "490" tai "491"
(vinkuva bronkiitti) ensimmäisen astmahoitojakson vuonna. Nykykäytännön mukaan
lapsilla 3 kertaa toistuva uloshengitysvaikeus, uloshengityksen vinkuminen tai pitkittynyt
yskä diagnostisoidaan astmaksi; kaksi ensimmäistä episodia saatetaan diagnostisoida
esimerkiksi bronkiitiksi. Ennen vuotta 1987 tapahtunutta todennäköistä diagnostista
siirtymää bronkiittidiagnoosi lienee ollut toistuvankin vinkuvan hengenahdistusepisodin
taudinnimenä käytössä yleisemmin kuin kyseisen vuoden jälkeen.

Poistoilmoitusrekisteriin ilmoitettu astmadiagnoosi on joko asetettu tai ainakin
uudelleen arvioitu edeltäneen ja usein toistuvan sairaalahoitojakson aikana. Tämä
parantaa diagnoosin osuvuutta. Tiedämme kuitenkin, että tupakointi,
keuhkoahtaumataudin tärkein riskitekijä, ei astmaatikoilla ole sen yleisempää kuin
muulla väestöllä (Vesterinen et al. 1988). Erityisesti iäkkäistä potilaista merkittävä osa



56

täyttää sekä astman että keuhkoahtaumataudin diagnostiset kriteerit, eikä ehdotonta
erotusdiagnostiikkaa voi aina tehdä.

6.2. Tulosten pohdinta

6.2.1. Ikä- ja sukupuolijakauma

Pienten lasten astman diagnostiikka on vaikeaa, ja diagnostiset tutkimukset tehdään
usein sairaalassa. Hengitystieinfektion yhteydessä vinkuvasti hengittävä pieni lapsi
otetaan herkästi sairaalaan, sillä pienillä lapsilla ilmatiet ovat kapeat ja alttiit
ahtautumiselle äkillisen tulehduksellisen sairauden seurauksena (Martinez et al. 1988).
Nämä tekijät aiheuttanevat astman sairaalahoitojaksojen yleisyyden ensimmäisen
ikävuoden aikana. Ensimmäisen ikävuoden jälkeen astman vuoksi tapahtuneet
hoitojaksot vähenevät ilmateiden kasvun, hengitystieinfektioiden vähenemisen ja
mahdollisesti tehokkaan pediatrisen avohoidon ansiosta. On kuitenkin mahdotonta
sanoa varmasti, kuinka suuri osa pienten lasten, erityisesti alle 1-vuotiaiden astmaksi
sairaalapoistorekisteriin koodatusta sairaudesta on todella astmaa eli keuhkoputkien
tulehduksellista sairautta, jolle on luonteenomaista keuhkoputkien vaihteleva, itsestään
tai hoidon vaikutuksesta laukeava ahtautuminen.

Pojilla ilmateiden kasvu suhteessa keuhkoparenkyymin kasvuun on hitaampaa kuin
tytöillä, joten pojilla ilmatiet suhteessa keuhkojen kokoon saattavat olla pienemmät
(Pagtakhan et al. 1984). Tämä voi selittää alahengitystiesairauksien korkeamman
frekvenssin ja vakavuuden pojilla verrattuna tyttöihin (Tepper et al.1986). Myös
astma aiheuttaa koko lapsuus- ja nuoruusiän pojilla enemmän hoitojaksoja kuin
tytöillä. Tätä sukupuolieroa on selitetty poikien korkeammalla astmaprevalenssilla,
jonka taustalla on poikien korkeampi atopiaprevalenssi (Sears et al. 1993). Ilmateiden
suhteellinen ahtaus yhdessä atopiaan liittyvän astmariskin kanssa sekä tuntemattomat,
mahdollisesti infektioherkkyyteen ja immuniteetin kehittymiseen liittyvät tekijät
selittänevät sen, että pojilla on tyttöjä korkeampi astman sairaalahoidon tarve.

Astmahoitojaksojen harvinaisuus nuoruusiässä on osaksi seurausta astman
luonnollisesta kulusta: lapset "kasvavat ulos astmasta" ja oireiden lievittyminen
kasvuiässä on tavallista (Bronniman et Burrows 1986, Strachan et al. 1996). Astman
ilmaantuvuus on 15 - 19-vuotiailla matalimmillaan (Dodge et al.1986). On kuitenkin
mahdollista, että merkitsevä osa teini-ikäisten astmasta jää toteamatta. Tähän viittaa
esimerkiksi ISAAC-tutkimuksessa havaittu hengityksen vinkunan yleisyys 13-14-
vuotiailla, Suomessa 16 % esiintyvyys edeltäneiden 12 kuukauden aikana (ISAAC
1998). Samaa ajatusta tukee diagnosoimattoman astman osuus USA:n asepalveluksen
aloittavien keskuudessa: peruskoulutuskauden aikana havaitusta astmasta oli aiemmin
diagnosoitu vain 45 %; tosin diagnosoimattomat astmaatikot kärsivät lievästä ja
pääasiallisesti rasitukseen liittyvästä astmasta (Nish & Schwitz 1992). Lapsuusiän
astman ennuste ei ehkä ole niin hyvä kuin on aiemmin arveltu (Kelly et al.1987), ja
vain vähemmistö astmaatikoista saavuttaa lääkehoidolla pitkäkestoisen oireiden
lievittymisen (van Essen-Zandvliet et al. 1994). Alle 7-vuotiaana astmaan
sairastuneista on 33 vuoden iässä 35 % oireettomia (Strachan et al. 1996).
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Astmahoitojaksojen korkea määrä 20-vuotiailla miehillä on todennäköisesti
seurausta pakollisen asevelvollisuuden sisältämistä astmaoireita provosoivista
tekijöistä, jotka voivat johtaa astmaoireiden puhkeamiseen tai aiemmin lievänä
esiintyneiden astmaoireiden pahenemiseen. Armeijan sairaalat sisältyvät
sairaalapoistorekisteriin, ja hoitojaksoihin sisältyvät astman pahenemisvaiheiden
ohella myös diagnostiset tutkimukset. Kaikki astmaan liittyvä diagnostiikka ja hoidon
seuranta sekä pahenemisvaiheiden hoito näkyvät sairaalahoitojaksoina
varusmiespalvelusta suorittavilla. Tämä aiheuttaa silmiinpistävän korkean väestöön
suhteutettujen astmahoitojaksojen luvun 18 - 22-vuotiailla miehillä. Aineiston
perusteella on mahdotonta erotella ne varusmiehet, jotka olisivat joutuneet
sairaalahoitoon astman vuoksi, vaikka avohoidon tutkimukset ja hoito olisivat olleet
mahdollisia. Varusmiesten kohdalla sairaalaanottokriteerit poikkeavat muuhun
väestöön sovellettavista astman sairaalahoidon aiheista. Samanikäisillä naisilla on
hyvin vähän sairaalahoitojaksoja. On mahdollista, että varusmiesikäisiä naisia ei
tutkita yhtä tarkasti kuin samanikäisiä miehiä, jotka käyvät läpi kolmivaiheisen
lääkärintarkastusten sarjan, ja astmadiagnoosi saattaa viivästyä johtaen myöhemmin
naisilla nähtävään astmahoitojaksojen kasvuun.

30 - 55-vuotiaiden naisten miesten hoitojaksomääriä korkeampi hoitojaksojen
määrä saattaa olla myös seurausta siitä, että naiset hakevat lääketieteellistä apua
miehiä herkemmin (Bailey et al. 1990). On myös havaittu sellainen taipumus, että
vinkuvaa hengenahdistusta potevat yli 40-vuotiaat miehet leimataan
keuhkoahtaumatautia poteviksi ja samoista oireista kärsivät naiset astmaatikoiksi
(Dodge et al. 1986). Tämä vääristymä on saattanut johtaa astman alidiagnostiikkaan
miehillä. Tuoreessa tanskalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että naisilla on
suurempi riski joutua astman vuoksi sairaalaan kuin miehillä, vaikka astman
esiintyvyydessä ei ollut eroa sukupuolten välillä. Tutkijat epäilevät tämän syyksi eroa
sairaalaanottokynnyksessä ja sairauden vaikeusasteessa ja myöntävät
keuhkoahtaumataudin mahdollisen sekoittavan vaikutuksen (Prescott et al.1997).
Sairaalahoidon aikana pohditaan sairaalahoitoon johtaneiden syiden ohella potilaan
astmadiagnoosin perusteita, tarkennetaan diagnoosia aiempien tietojen, nykytilan ja
hoitovasteen perusteella sekä pyritään tekemään erotusdiagnostiikkaa erityisesti
astman ja keuhkoahtaumataudin välillä, tavoitteena vähentää erityisesti näiden
diagnoosien päällekkäisyyttä.

Astmadiagnostiikka yli 75-vuotiailla on vaikeaa. Keuhkojen toimintakokeet jäävät
usein tekemättä, kun potilas on iäkäs (Bauer et al. 1997), tai tulokset ovat
epäluotettavia. Astman allergiset piirteet saattavat puuttua (Braman et al. 1991), ja
oireet muistuttavat muiden samanaikaisten sairauksien oireita. Erotusdiagnostiikka
astman ja keuhkoahtaumataudin välillä on erityisen vaikeaa vanhoilla ihmisillä
(Littlejohns 1989). Sairaalahoitojakson aikana on mahdollista testata keuhkoputkien
ahtautumisen palautuvuutta luotettavammin kuin poliklinikkakäynneillä. Niinpä
sairaalahoito on joskus tarpeen, jotta astman ja keuhkoahtaumataudin välistä
erotusdiagnostiikkaa voidaan tarkentaa. Vanhuksilla astma saattaa olla
diagnosoimaton sekä hoitamaton tai alihoidettu ja johtaa palautumattomaan
keuhkoputkien ahtautumiseen (Skobeloff et al. 1992). Keuhkofunktioiden lasku iän
myötä (Knudson et al. 1983) lisää riskiä joutua sairaalahoitoon astman
pahenemisvaiheessa. Tupakointi ja kertyvät askivuodet, aiempi astman
alidiagnostiikka sekä alihoito (Bauer et al. 1997) yhdessä muiden samanaikaisten
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hengenahdistusta aiheuttavien sairauksien kanssa lisäävät ikääntyvien riskiä joutua
astman vuoksi sairaalahoitoon. Myös muut samanaikaiset sairaudet lisäävät riskiä
joutua sairaalahoitoon, erityisesti yhdessä sosiaalisten tekijöiden (yksin asuminen) ja
fyysisten vanhenemismuutosten kanssa.

Nopea hoitojaksojen väheneminen 75 ikävuoden jälkeen voi olla osaksi seurausta
astmaatikkojen lisääntyneestä kuolleisuudesta (Markowe et al. 1987). Astmaatikkojen
lisääntynyt kuolleisuus on havaittu myös suomalaisessa kaksoskohorttitutkimuksessa
(Huovinen et al. 1997). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa astmaatikon ennuste
kuolleisuuden suhteen ei poikkea muusta väestöstä ellei astmaatikolla ole muuta
keuhkosairautta, esimerkiksi keuhkoahtaumatautia (Silverstein1994). Yli 65-
vuotiaana astmaan sairastuminen ei vaikuta eloonjäämisennusteeseen (Bauer et al.
1997).

Rajoituksistaan huolimatta tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat arvion
sairaalahoitomäärästä, joka mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa vaikean astman
hoidossa eri ikäryhmissä ja eri sukupuolilla. Lisäksi tämä selvitys antaa epäsuoran
arvion siitä, millainen on sairaalahoitoa vaativan astman ilmaantuvuus uusien
hoitojaksojen ilmaantumisen perusteella.

Astma on yksi yleisimmistä kroonisista sairauksista kehittyneissä maissa, ja
sairaalahoito on kallein osa astman hoitoa (Weiss et al. 1992). Keski-ikäisten ja
ikääntyneiden astman hoitojaksot muodostavat suurimman osan astman aiheuttamista
hoitojaksoista, ja näihin ryhmiin kohdistuvien toimenpiteiden avulla voidaan saavuttaa
suurimmat säästöt kokonaiskustannuksissa. On tietenkin mahdollista, että astman
kasvava prevalenssi lapsuudessa saattaa johtaa kasvavaan työikäisten ja ikääntyvien
astmaatikkojen määrään tulevaisuudessa. Kun astmasta aiheutuvia hoitokustannuksia
halutaan vähentää, on panostettava astman varhaiseen diagnostiikkaan ja hyvään
avohoitoon myös keski-ikäisillä ja ikääntyvillä potilailla.

6.2.2. Vuodenaikavaihtelu lasten astmahoitojaksoissa

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että lapsilla astman sairaalahoito on
yleisempää syksyllä kuin muina vuodenaikoina. Tämä on aiemmin havaittu myös
Englannissa ja Walesissa, Kanadassa, Kreikassa ja USA:ssa (Dales et al. 1996, Khot &
Burn 1984, Mao et al. 1990, Weiss 1990, Priftis et al. 1993). Lisäksi tulosten perusteella
sairaalahoito lisääntyy merkittävästi myös toukokuussa. Muissa tutkimuksissa kyseisen
tutkimusalueen keväällä sairaalahoitojaksojen lisääntyminen on vähäisempää (Dales et
al. 1996, Khot & Burn 1984, Mao et al. 1990, Weiss 1990), vaikkakin poikkeuksena
ovat kreikkalaiset 5 - 14-vuotiaat (Priftis et al. 1993). Vaikka hoitojaksojen vaihtelun
profiili on samanlainen pojilla ja tytöillä sekä eri ikäryhmissä, eroavat sukupuolet ja
ikäryhmät huippuarvojen suuruudessa toisistaan. Pojilla on todettu olevan enemmän
hoitojaksoja koko lapsuusiän (Hyndman et al. 1994). Tämän syyksi on arveltu poikien
korkeampaa atopia- ja astmaprevalenssia. Tämä on myös todennäköinen selitys sille, että
poikien hoitojaksomäärä on tulosten mukaan toukokuussa tyttöjen hoitojaksomäärää
suurempi.

Suomi on pitkä maa, 1 100 km pohjois-etelä-suunnassa, ja se sijaitsee 60:nnen ja
70:nnen pohjoisen leveyspiirin välissä. Maamme eteläosissa ilmasto on leudompi kuin
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pohjoisosissa. Suomen eteläosa on tiheimmin asuttua aluetta: Oulun ja Lapin läänit
Pohjois-Suomessa kattavat puolet maan pinta-alasta, mutta niissä asuu vain 13 %
väestöstä (Tilastokeskus 1994). Siitepölykausi alkaa Etelä-Suomessa aiemmin kuin
Pohjois-Suomessa, ja siitepölypitoisuudet ovat korkeammat Etelä-Suomessa (Koivikko
et al. 1986). Tämä saattaa selittää maantieteellisen eron hoitojaksojen
vuodenaikavaihtelussa.

Siitepölypitoisuudet Suomessa ovat matalia lukuun ottamatta koivun
siitepölypitoisuutta toukokuussa (Koivikko et al.1991). Heinien siitepölyt ovat
maailmanlaajuisesti pääasiallisia aeroallergeeneja, mutta Suomessa ilman
heinäsiitepölypitoisuudet ovat matalia (Rantio-Lehtimäki 1991). Koivun siitepölyn
lisääntyminen saattaisi olla eräs syy hoitojaksojen enenemiseen toukokuussa, joskin
tulokset astmakohtausten ja siitepölykauden välisestä yhteydestä ovat olleet ristiriitaisia.
Norjalaisessa tutkimuksessa ei ole havaittu yhteyttä koivu- ja heinäallergikkojen
astmakohtausten lukumäärän ja ilman koivu- tai heinäallergeenipitoisuuden välillä
(Carlsen et al. 1984). Myöskään englantilaisessa tutkimuksessa ei ole todettu yhteyttä
astman aiheuttamien sairaalaanottojen ja heinäsiitepölypitoisuuden välillä (Khot et al.
1988). Kaliforniassa, missä heinäsiitepölypitoisuudet ovat 20-kertaisia Suomeen
verrattuna, on kuitenkin havaittu voimakas korrelaatio astman aikuisilla aiheuttamien
ensiapukäyntien ja ulkoilman heinäsiitepölypitoisuuden välillä (Reid et al. 1986).
Suomalaisessa tutkimuksessa ei ole havaittu yhteyttä ilman siitepölypitoisuuden ja
astmakohtausten välillä aikuisastmaatikoilla (Rossi et al. 1993). Koivuallergikoilla
rasituksen aiheuttama keuhkoputkien supistuminen voi pahentua siitepölykauden aikana
(Karjalainen et al. 1989), ja tämä viittaa allergeenistimulaation aiheuttamaan
lisääntyneeseen ilmateiden reagointiin. Hoitojaksojen merkittävä lisääntyminen
toukokuussa erityisesti nuorimmassa ikäryhmässä viittaa atopian ja koivuallergian
merkitykseen sairaalahoitoa provosoivana tekijänä jo nuorimmissa ikäryhmissä.

Astmaoireista kärsivillä suomalaisilla koululaisilla ihotestipositiivisuus
huonepölypunkille on matala (15 %) verrattuna koivuun (33 %) ja timoteihin (51 %)
(Timonen et al. 1995). Talvella ulkoilmassa ei ole siitepölyä eikä sieni-itiöitä. Lisäksi
sisäilman kuivuus vähentää huonepölypunkkipitoisuuksia. Huonepölypunkkiallergiset
potilaat saavat astmakohtauksia todennäköisimmin syksyllä, jolloin
huonepölypunkkipitoisuudet ovat korkeampia (van der Heide et al.1994, Platts-Mills et
al. 1987).Cladosporium herbarum-itiöpitoisuudet ovat Etelä-Suomessa korkeimmillaan
heinäkuusta syyskuuhun (Rantio-Lehtimäki1991), ja spesifisiä IgE-vasta-aineita
Cladosporiumilleon löydetty 28 %:lta astmaatikkolapsia (Koivikko et al. 1991). Carlsen
työtovereineen (Carlsen et al. 1984) ei kuitenkaan havainnut merkittävää yhteyttä
astmakohtausten jaCladosporium-itiöpitoisuuden välillä. Sään muutosten on epäilty
altistavan astmakohtauksille, mutta lapsilla ei ole havaittu yhteyttä lämpötilan, tuulen tai
ilmankosteuden muutosten ja astman vuoksi sairaalaan joutumisen välillä (Khot et al.
1988). Tässä selvityksessä ei havaittu myöskään hoitojaksojen lisääntymistä kylmimpänä
kautena.

Koulujen kesälomat alkavat kesäkuussa ja loppuvat elokuussa. Ihmiset viettävät
kesällä enemmän aikaa ulkona, ja virusinfektioita esiintyy talviaikaa vähemmän (Denny
1995). Lisäksi vanhemmat saattavat myös huolehtia tarkemmin lastensa
astmalääkityksestä lomien aikana. Stressin väheneminen lomien aikana voi myös olla
merkityksellinen tekijä astmasairastavuuden vähenemisessä loma-aikoina.
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Virusinfektiot ovat tavallisin akuuttia astmaoireilua provosoiva tekijä (Carlsen et al.
1984). Virusinfektiot leviävät syksyisin koulujen avautumisen jälkeen ja myös
lastentarhoissa, ja virusinfektiot kulkeutuvat vanhempien sisarusten välityksellä kotiin
nuoremmille sisaruksille. Ilman viileneminen syyskuussa saa ihmiset siirtymään
sisätiloihin, ja tämä suosii virusinfektioiden leviämistä. Pienillä lapsilla Respiratory
syncytial -viruksen leviäminen joulukuussa on tavallista (Denny & Clyde1986,
Virological Statistics 1994), mutta tässä tutkimuksessa sairaalahoitojaksojen määrä ei
nouse talvella kaikissa ikäryhmissä yli kuukausittaisen keskiarvon. On mahdollista, että
joko lapset hoidetaan kotona tai he joutuvat sairaalaan muulla kuin astmadiagnoosilla.
Parainfluenssa-virukset aiheuttavat Suomessa epidemioita varhain keväällä
(Lääketieteellinen mikrobiologia 1996) ja saattavat jossain määrin vaikuttaa astman
aiheuttamien sairaalahoitojaksojen lisääntymiseen toukokuussa. Keväisellä katupölyn
lisääntymisellä saattaa olla merkitystä astmasairastavuudessa.

6.2.3. Asevelvollisten astmahoitojaksot

Astman esiintyvyys suomalaisilla nuorilla on lähes kolminkertaistunut vuosina1977 -
1991 (Rimpelä et al. 1995), ja astman esiintyvyys asevelvollisilla on lisääntynyt sekä
Suomessa (Haahtela et al. 1990) että Ruotsissa (Åberg 1989). Astmasta aiheutuneet
sairaalahoitojaksot ovat lisääntyneet varusmiesikäisillä, kuten niiden on aiemmin
havaittu lisääntyneen lapsilla ja aikuisilla (Strachan & Anderson 1992, Mitchell 1985,
Keistinen et al. 1993). Syynä sairaalahoitojaksojen lisääntymiseen saattaa olla astman
esiintyvyyden ja mahdollisesti myös astman vaikeusasteen kasvu sekä parantunut
diagnostiikka. Lisääntynyt asepalveluksesta vapauttaminen (Viljanen et al. 1996) ei ole
vähentänyt astman aiheuttamia sairaalahoitojaksoja asepalveluksen aikana eikä
myöskään astman vuoksi tapahtuvia asepalveluksen keskeytymisiä.

Varusmiespalvelusta varten nuorelle miehelle tehdään seuraavat kolme
lääkärintarkastusta: kutsuntaikäisten terveystarkastus terveyskeskuksessa,
kutsuntatarkastus sotilasläänin esikunnan järjestämänä sekä alokkaiden
saapumistarkastus varusmiespalveluksen kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana.
Saapumistarkastusta voidaan täydentää puolustusvoimien erikoislääkärijohtoisessa
sairaalassa. Näissä terveystarkastuksissa arvioidaan sopivuus varusmiespalvelukseen.
Kutsuntatarkastuksessa voidaan vapauttaa astmaatikot, joiden sairauden voidaan arvella
olevan este asepalveluksen suorittamiselle (Viljanen et al. 1996). Kutsuntaikäiset ovat
erinomainen kohde astman epidemiologian tutkimisessa, sillä asepalvelukseen kelpaavat
edustavat sitä ikäluokkansa osaa, jolla ei tässä vaiheessa ole astmaa tai jotka ovat
kliinisesti vähäoireisia, vaikka astma olisikin aiemmin todettu (Pääesikunnan
lääkintäosasto 1973 ja 1991).

Varusmiehillä ei käytännössä ole tarjolla avohoitopalveluja astmadiagnostiikkaan ja
hoitoon, ja vähäisetkin pahenemisvaiheet hoidetaan armeijan sairaalassa. Hoitojaksojen
keskimääräinen lukumäärä on kaksi hoitojaksoa varusmiestä kohden. Tämä luku
kuvastaa äkillisen sairastumisen hoitoa ja tutkimuksia. Ne, joilla on vaikeampia
astmakohtauksia ja useampia hoitojaksoja, todennäköisesti vapautetaan asepalveluksesta
lääketieteellisin perustein. Ennen palvelukseen astumista tehdyt lääkärintarkastukset
ilmeisesti pystyvät seulomaan pois asepalveluksesta lievää vaikeampaa astmaa
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sairastavat, sillä hoitojaksojen määrässä ei ole eroa jo aiemmin astmaa sairastaneiden ja
asepalveluksen aikana astmaan sairastuneiden välillä.

Asevelvollisuuskauden alkaessa alokkaat ovat keskimäärin samanikäisiä. Tämän
tutkimusajanjakson varusmiehet ovat kaikki sukupuoleltaan miehiä. Heidät on vaatetettu
palvelun aikana samalla tavalla, ja myös ravinto ja majoitus ovat olleet samanlaiset.
Ulkoiset tekijät ovat siis olleet yhdenmukaiset. Ne ovat sisältäneet runsaasti
mahdollisesti astmaa provosoivia tekijöitä: epidemioita edistävä makuusalimajoitus,
fyysinen rasitus sekä henkinen stressi, jota ei tule aliarvioida (Williams 1989). Sisäilman
heikko laatu, pölyn määrä ja hengitystieinfektiot ovat tekijöitä, joiden tiedetään
provosoivan astmaoireita. Kaikki asevelvolliset joutuvat fyysiseen rasitukseen marssien
aikana sekä altistuvat siitepölyille ja pakkaselle. Tutkimukset osoittavat myös, että
fyysinen rasitus erityisesti siitepölyaikana voi provosoida astmaoireita (Karjalainen et al.
1989). Ulkoisia tekijöitä voidaan epäillä asepalvelusaikaisten astmatapahtumien
ilmaantuvuuden syiksi.

Vuodesta 1982 vuoteen 1989 palvelukseenastumispäiviä on ollut kolme: helmikuussa,
kesäkuussa ja lokakuussa. Jokaisessa saapumiserässä on ollut sama määrä alokkaita.
Vuonna 1990 palvelukseenastumispäivät ovat olleet maaliskuussa, elokuussa ja
joulukuussa. Vuosina1991 ja 1992 on ollut vain kaksi palvelukseenastumispäivää,
vuonna 1991 kesäkuussa ja lokakuussa ja vuonna 1992 maaliskuussa ja elokuussa
(Suomen puolustusvoimien Pääesikunta1996). Tulokset osoittavat, että jaksottaisuus
astman sairaalahoidossa asevelvollisilla vaihtelee palvelukseenastumispäivän mukaan.
Suurin ylimäärä sairaalahoitoja vuosittaiseen keskiarvoon verrattuna nähdään
palvelukseenastumiskuukautena tai seuraavana kuukautena. Astmaoireiden
ilmaantumiselle ja astman pahenemisvaiheille altistavien tekijöiden vaikutus on
mahdollisesti voimakkain 10 viikon peruskoulutuskauden aikana. Tämä johtaa siihen,
että hoitojaksot painottuvat palvelukseenastumiskuukauteen ja sitä seuraavaan
kuukauteen. Astmaoireet johtavat diagnostisiin tutkimuksiin ja sairaalahoitoon sekä
mahdollisesti myös armeijasta vapauttamiseen. Tämä vähentää palveluksessa olevien
astmaatikkojen määrää.

Ympäristöolosuhteiden, kuten lämpötilan, vuodenaikavaihtelu saattaa selittää osan
astman aiheuttamien sairaalahoitojen kausivaihtelusta Suomen asevelvollisilla.
Asevelvollisten harjoitukset tapahtuvat usein raa'assa ilmanalassa, sillä Suomessa
termaalinen syksy (vuorokauden keskilämpötila alle 10 astetta) alkaa jo syyskuussa, talvi
(alle 0 astetta) marraskuussa ja kevät vasta huhtikuussa (keskilämpötila yli 0 astetta).
Vuorokauden keskilämpötila on yli 10 astetta vain kesäkuusta elokuuhun. Suomalaiseen
varusmiespalvelukseen erityisesti peruskoulutuskauden aikana kuuluu fyysisesti
rasittavia harjoituksia ulkoilmassa, esimerkiksi pitkiä marsseja, hiihtovaelluksia,
pyörämarsseja sekä kenttäharjoituksia telttamajoituksineen. Kylmässä säässä tapahtuvan
fyysisen rasituksen tiedetään voivan provosoida astmaa, ja astma onkin yleinen
murtomaahiihtäjillä (Karjalainen & Kesti 1978, Sue-Chu et al. 1996). Selitykseksi
murtomaahiihtäjien korkeaan astmaprevalenssiin on esitetty sitä, että rasittava liikunta
kylmällä ilmalla ja suuren kylmän ilmamäärän hengittäminen provosoi ilmateiden
inflammaatiota (Larsson et al. 1993). Rasitus ja varsinkin rasitus kylmässä ilmanalassa
saattavat laukaista astman puhkeamisen tai pahentaa jo olemassa olevan astman oireita.

Suomalaisista varusmiehistä on 20 % herkistynyt heinän siitepölylle ja 13 % koivun
siitepölylle (Haahtela & Jokela 1979). Siitepölyt eivät liene kuitenkaan tärkein astmaa
provosoiva tekijä varusmiehillä, sillä hoitojaksojen määrän huippu kesällä on syksyn
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huippua matalampi. Ulkoilmassa ei ole talvella aeroallergeeneja, mutta sisätiloissa
altistutaan huonepölypunkille. 34 % 18 - 19-vuotiaista miehistä on ihokokeiden
perusteella herkistynyt huonepölypunkille (Haahtela & Jokela 1979).
Huonepölypunkkialtistus, infektiot ja rasitus kylmässä ilmanalassa yhdessä selittänevät
sen, että sairaalahoitojaksot lisääntyvät helmikuussa vuoden keskiarvoon verrattuna.

Infektio-oireiden prevalenssi on korkea asevelvollisilla peruskoulutuskauden aikana,
ja esimerkiksi yskän kumulatiivinen prevalenssi on 95 % (Jormanainen et al. 1994).
Hengitystieinfektiot leviävät asevelvollisten keskuudessa runsaiden infektiokontaktien
vuoksi ja saattavat tuoda esiin astmaoireita. Infektiot lienevät tärkein selitys astman
aiheuttamien sairaalahoitojaksojen määrän huipuille varusmiespalvelun alkuvaiheessa.

Tupakoinnin on havaittu sekä yleistyvän että lisääntyvän asepalveluksen aikana
(Rimpelä et al. 1974, Schei & Sogaard 1994). Tupakointi lisää sekä astmasairastavuutta
että oireettomaksi tulleiden astmaatikkojen riskiä saada uudelleen astmaoireita (Strachan
et al. 1996). Varusmiespalveluksen aikainen tupakointi saattaa olla tärkeä astmaoireita
provosoiva tekijä. Suomessa poikien tupakointi lisääntyy selvästi 16 ja 18 ikävuosien
välillä: vuonna 1981 16-vuotiaista pojista 30 % ja 18-vuotiaista 36 % tupakoi. Vuonna
1991 vastaavat luvut ovat 28 % ja 35 %. Tytöillä vastaavaa suuntausta ei nähdä: Vuonna
1981 16-vuotiaista tytöistä tupakoi 25 % ja 18-vuotiaista 26 %, ja vuonna 1991
vastaavasti 28 % ja 26 %. (Tilastokeskus 1997.)

Astman ilmaantumisen lisääntyminen asepalveluksen peruskoulutusvaiheessa
merkinnee todellista astman lisääntymistä. Astman aiheuttamia sairaalahoitojaksoja on
eniten palvelukseenastumiskuukautena tai seuraavana kuukautena, ja tämä viittaa siihen,
että provosoivien tekijöiden yhteisvaikutus on tuolloin voimakkainta. Lisääntyneeseen
sairaalapaikkojen tarpeeseen peruskoulutuskaudella on varauduttava, jos astmaoireita
laukaisevia tekijöitä ei voida vähentää palveluksen alkuvaiheessa.

Asepalveluksen jälkeisenä seuranta-aikana astman aiheuttamat hoitojaksot ovat
yleisempiä niillä, joilla on ollut astmahoitojaksoja jo ennen armeijaa. Tulokset tukevat
sitä havaintoa, että jotkut lapsuusiän astmaatikot saavat astmaoireita aikuisiällä ja
huolimatta oireettomasta kasvuiästä jotkut voivat kärsiä myös vakavista oireista (Kelly et
al. 1987, Strachan et al. 1996). On todennäköistä, että alokkaiden joukossa on yksittäisiä
astmaatikkoja, joiden sairautta ei ole diagnosoitu eikä hoidettu. Heidän astmansa saattaa
varusmiesaikana tulla hankalammaksi (Dickinson et al. 1988). Amerikkalaisen
tutkimuksen mukaan peruskoulutuskauden aikana diagnostisoiduista astmaatikoista 45
%:lla diagnoosi oli tehty aiemmin, 25 %:lla epäilty ja 30 %:lla täysin uusi (Nish &
Schwitz 1992).

Astman ilmaantuminen varusmiesaikana ei välttämättä tarkoita huonoa ennustetta,
sillä seurannassa hoitojaksojen määrä vähenee armeijan jälkeen. Varusmiesaikainen
astma ei myöskään ennusta astmakuolemaa, sillä viiden vuoden seurannassa ei yhtään
astmakuolemaa ole havaittu. Astman kehittyminen varusmiesaikana voi johtaa
ehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten siihen, että astmaatikkoa ohjataan välttämään
provosoivia tekijöitä. Lisäksi voidaan arvioida aiemman hoidon riittävyyttä, aloittaa
tarvittaessa säännöllinen lääkehoito ja arvioida ammatinvalinnan mahdollisuuksia.

Astman aiheuttamien hoitojaksojen lisääntyminen asevelvollisilla tukee niitä aiempia
havaintoja, että astma on yleistynyt teollistuneissa maissa - myös Suomessa (Haahtela et
al. 1990) - viime vuosikymmeninä. Astman ilmaantuminen asevelvolliselle herättää
kysymyksen, tulisiko nuorilla naisilla astma esiin vastaavanlaisissa olosuhteissa. Vaikka
astma on yleisempi pojilla, asepalvelusta edeltävät terveystarkastukset todennäköisesti
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tasoittavat tilanteen naisten ja miesten kesken. Tupakoinnin merkittävä lisääntyminen 18-
vuotiailla pojilla verrattuna samanikäisiin tyttöihin ja 16-vuotiaisiin poikiin
(Tilastokeskus 1996a) saattaa olla myös yksi astman puhkeamisen ja pahenemisen
vaaratekijä varusmiehillä, varsinkin kun tiedetään tupakoinnin vielä lisääntyvän
varusmiespalvelun aikana (Schei & Sogaard 1994). Ulkoiset olosuhteet
varusmiespalvelun aikana eivät kuitenkaan ole sellaiset, että ne provosoisivat
kaikenasteista astmaa. Seuranta osoittaa, että varusmiesaikana kehittynyt astma ei ole
huonon ennusteen merkki, kun seurannan päätepisteenä on astmahoitojakso tai
astmakuolema. Tulosten perusteella voidaan esittää, että Suomen olosuhteissa
varusmiespalvelu toimii astman provokaatiotestinä nuorilla miehillä.

6.2.4. Aikuisten astmahoitojaksot ja kuolemat

Tässä rekisteritutkimuksessa on yhdistetty sosiaaliturvatunnuksen avulla
aikuisastmaatikkojen hoitojakso- ja kuolintiedot valtakunnallisista rekistereistä.
Aikaisemmin, 1980-luvulla, on todettu, että aikuisastmaatikkojen sairaalahoitojaksojen
määrän kasvun johtuu samojen potilaiden toistuvista käynneistä (Keistinen et al. 1993).
Muissa tutkimuksissa sairaalahoidon määrää ja trendimuutoksia on arvioitu suhteessa
prevalenssin kasvuun ja palvelukysyntään (Strachan & Anderson1992).
Rekisteritutkimuksiin suhtaudutaan kriittisesti muun muassa siksi, että taudin kliininen
arviointi jää vajaaksi ja sairaalaanottokriteerit vaihtelevat eri aikoina. Tässä
tutkimuksessa identifioimistunnuksiin perustuva sairaalapoistorekisterin ja
kuolinrekisterin yhdistäminen takaa sen, että voidaan arvioida samojen astmapotilaiden
sairaalahoitotarvetta ja kuolleisuutta eri aikoina sisäänottoehtojen, lääkityksen tai
tautiluokituksen muuttumisesta huolimatta.

Astmahoitojaksojen määrät aikuisilla ovat suuria alku- ja keskitalvella, kuten on
aiemmin todettu amerikkalaisessa tutkimuksessa 35 - 64-vuotiailla (Weiss 1990). Suuret
hoitojaksomäärät voivat liittyä kylmän vuodenajan astmaa pahentaviin tekijöihin.
Talvella oleskellaan paljon sisätiloissa, jolloin sisäilman saasteet kuten tupakointi,
sisäilman allergeenit kuten huonepölypunkki, lemmikkieläinten epiteeli ja mahdolliset
muut sisäilman pilaajat kuten homeet voivat provosoida astmaoireita. Suomessa
huoneilma on talvella kuiva, mikä ei ole kovin otollista huonepölypunkkien
lisääntymiselle (Platts-Mills et al. 1987). Hengitystieinfektiot leviävät talviaikaan
sisätiloissa oleskelevien ihmisten keskuudessa, ja esimerkiksi influenssaepidemiat
pohjoisella pallonpuoliskolla ajoittuvat talveen ja kevättalveen (Lääketieteellinen
mikrobiologia 1996). Ulkoilman saasteet (tehtaiden rikkipäästöt, pakokaasut, keväinen
katupöly), kylmä ulkoilma ja hengitysteiden jäähtyminen erityisesti rasituksessa voi
provosoida astman pahenemista. Terveydenhuollon hallinnolliset toimenpiteet kuten
sairaalapaikkojen vähentäminen esimerkiksi kesäkuukausien ajaksi sekä kesä- ja
joululoma voivat vaikuttaa hoitojaksojen kausivaihteluun.

Sekä ulkosyntyisen että sisäsyntyisen astman hoitojaksojen määrän huippuja nähdään
alkuvuoden lisäksi toukokuussa eli koivun kukinta-aikaan sekä marraskuussa,
varsinaisen siitepölysesongin jälkeen. Keväällä ulkoilman leijuvan pölyn korkeat
pitoisuudet voivat olla osallisia astman pahenemiseen. Marraskuun huippu saattaa olla
seurausta kylmän ilman ja hengitystieinfektioiden astmaoireita provosoivasta
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vaikutuksesta; aiemmin syksyllä ulkoilman homeilla saattaa myös olla merkitystä.
Lisäksi vaikka taudinkuva olisikin ehkä akutisoitunut jo aiemmin siitepölykauden
alkaessa, niin hoitoon saatetaan hakeutua viiveellä. Keskitalvenkin hoitojaksohuiput
voisivat olla seurausta syksyn infektioepidemioista. Ulkosyntyisen ja sisäsyntyisen
astman aiheuttaman sairaalahoidon vuodenaikavaihtelu ovat yhteneväiset. Merkittävä
osa astmahoitojaksoista on kuitenkin sisä- tai ulkosyntyiseksi astmaksi
luokittelemattomia, ja tämän luokittelun luotettavuudesta ei ole tutkimustietoa.

Aikuisilla astmahoitojaksojen vuodenaikavaihtelu on voimakkainta 25-44-vuotiailla
eikä astmahoitojaksojen nähdä lisääntyvän siitepölykautena vaan syksyllä. Tämä viittaa
siihen, että syksyn provosoivilla tekijöillä kuten infektioilla on suurempi merkitys
sairaalahoitoon johtavissa astman pahenemisvaiheissa kuin siitepölykaudella. 45 - 54-
vuotiailla hoitojaksojen huippu tammikuussa saattaisi liittyä influenssaepidemioiden
aikaan. Yli 54-vuotiailla astmahoitojaksojen tasaisempi jakautuminen syksy- ja
talvikuukausille viitannee infektioiden erilaiseen etiologiaan tai epidemiologiaan eri
ikäryhmissä. Tämä tukee siitepölyallergoidien vähäistä merkitystä astman
pahenemisvaiheissa aikuisilla ja syys- ja talviaikaisten infekioiden suurempaa merkitystä
kaikissa aikuisikäryhmissä.

Kokonaiskuolleisuuden vuodenaikavaihtelu seuraa sairaalahoitojaksojen määrän
vuodenaikavaihtelua, ja astmakuolleisuuden vuodenaikavaihtelu seuraa
kokonaiskuolleisuuden vuodenaikavaihtelua tietyllä aikaviiveellä. Siten sairaalahoitoja
voidaan pitää astman vakavuuden todellisena osoittajana. Monet sairaalahoitoon joutuvat
astmaatikot ovat huonossa fyysisessä kunnossa sairaalaan joutuessaan ja siten alttiita
saamaan muita sairauksia. Jo olemassa oleva sairauskin saattaa pahentua ja johtaa
kuolemaan. Toistuvat hoitojaksot astmaatikoilla liittyvät riskiin kuolla astmaan (Crane et
al. 1992).

Verenkiertoperäiset syyt, erityisesti iskeeminen sydänsairaus, aiheuttavat 46 %
sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen kuolemista. Vuonna 1988 eli
tutkimusajanjakson keskimmäisenä vuonna kaikista suomalaisten kuolemista 50 % oli
sydän- ja verenkiertoperäisiä. Hengityselinsairaudet ovat kuolinsyynä sairaalahoidossa
olleilla astmaatikoilla yleisempiä kuin koko väestöllä: ne ovat 21 % sairaalahoidossa
olleiden astmaatikkojen kuolinsyistä ja 7 % koko väestön kuolinsyistä.
Hengityselinsairauksista ahtauttavat keuhkosairaudet ovat astmaatikoilla tärkein
kuolinsyy, 17 % kaikista kuolemista, ja koko väestöllä niiden osuus oli 2 % kaikista
kuolinsyistä vuonna 1988 (Tilastokeskus 1993).

Keuhkoahtaumatauti on aiemmin sairaalahoidossa astmadiagnoosilla olleilla astmaa
useammin kuolinsyynä. Tämä saattaa johtua astmakuolemien väärästä rekisteröinnistä
keuhkoahtaumatautikuolemiksi (Smyth et al.1996). Kun potilas on terminaalivaiheessa
ja ennuste on huono, saattaa olla helpompi hyväksyä kuolinsyyksi keuhkoahtaumatauti,
jonka ennuste tiedetään huonoksi, kuin astma, jonka ennuste yleensä on hyvä (Silverstein
et al. 1994). Malignien neoplasioiden osuus kuolinsyistä aineiston astmaatikoilla on yhtä
suuri kuin väestöllä yleensä, astmaatikoilla 18 % ja väestöllä yleensä 17 %. Tämä tulos
on yhteneväinen aiemman suomalaisen tutkimuksen kanssa (Vesterinen et al. 1993).

Astmakuolemia on ollut vuosina 1987 - 1993 yhteensä 860, ja näistä 844 on ollut yli
24-vuotiaiden kuolemia (Tilastokeskus 1996). Vuosina 1977 -1992 ensi kertaa astman
vuoksi sairaalahoidossa olleiden kuolemat ovat 58 % kaikista kyseisen ajanjakson yli 24-
vuotiaiden astmakuolemista. Kun aiemmin sairaalahoidossa olleista astmaan kuolleista
40,9 % on miehiä, kaikista samana ajanjaksona astmaan kuolleista miehiä on 61 %
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(Tilastokeskus 1996). Tämä viittaa siihen, että naisilla astmakuolemaa edeltää miehiä
useammin sairaalahoito.

Jaksottaisuus kaikissa aikuisastman sairaalahoitojaksoissa ja astman akuuteissa
pahenemisvaiheissa noudattaa kuolemantapausten kanssa yhtenevää jaksottaisuutta,
kuolemien osalta kuukauden viiveellä. Astman takia sairaalahoidossa olleista potilaista
astmaan kuolevat potilaat ovat nuorempia kuin keskimäärin muut sairaalahoidetut
astmapotilaat. Pitkän aikavälin seuranta koko kansakunnan kattavasta sairaalarekisteristä
osoittaa, että eri aikoina vaihtelevista sisäänottoehdoista huolimatta astmahoitojaksojen
määrä heijastaa astman todellista hoitotarvetta ja siten osaksi astman vaikeusastetta,
osaksi muista syistä johtuvaa astmaatikon huonoa selviytymistä.

Suomen kansallisen astmaohjelman tavoitteena on astman sairaalahoitopäivien
määrän puolittuminen vuoteen 2000 (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä 1994).
Tämän tavoitteen toteutumisen arvioimiseksi tulee astman sairaalahoidon trendejä
seurata, arvioida tavoitteen saavuttamista ikäryhmittäin ja arvioida uudelleen keinojen
tehokkuus, ellei asetettuja tavoitteita saavuteta.

Astman aiheuttaman sairaalahoidon ohella astmaatikon ennusteen mittareina on
perinteisesti käytetty astmakuolemaa tai ensiapukäyntiä astman vuoksi. Kuitenkin nämä
tapahtumat ovat harvinaisia kun otetaan huomioon astman yleisyys: vain murto-osa
astmaatikoista kokee astmakuoleman, ja korkeintaan puolet aikusastmaatikoista joutuu
koskaan sairaalaan (Prescott et al. 1996). Sen vuoksi on tärkeää kehittää myös muita
astman ennustetta ja astmaatikon selviytymistä sekä esimerkiksi lääkehoidon vastetta
kuvaavia mittareita. Astmaan liittyvä tapahtuma yleensä, esimerkiksi koulustapoissaolo,
työpäivän menetys astman vuoksi samoin kuin apteekkikäynti tai yhteydenotto
terveydenhuoltohenkilöön, voi olla tällainen astmaatikon selviytymistä mittaava
parametri. Elämän laadun mittaamiseksi on kehitetty sairausspesifisiä kyselykaavakkeita.



7. Johtopäätökset

Tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:

1. Astma aiheuttaa runsaasti hoitojaksoja alle 7-vuotiailla lapsilla ja 18 - 22-vuotiailla
miehillä, ja 45 ikävuoden jälkeen keski-ikäiset ja ikääntyneet astmaatikot tarvitsevat
paljon sairaalahoitoa. Pojilla hoitojaksoja on enemmän kuin tytöillä. Uusia
hoitojaksoja on alle 1-vuotiaiden ja 20-vuotiaiden miesten hoitojaksoista noin puolet.
Keski-ikäisillä ja ikääntyneillä valtaosa hoitojaksoista on uusintahoitojaksoja.

2. Vuodenaikavaihtelu lasten astman hoitojaksoissa on selvä: hoitojaksoja on eniten
toukokuussa ja syksyllä. Pojilla astmahoitojaksoja on talvella tyttöjä vähemmän ja
syksyllä enemmän. 0 - 4-vuotiailla hoitojaksoja on eniten toukokuussa, 5 - 9-vuotiailla
ja 10 - 14-vuotiailla lokakuussa.

3. Varusmiehillä astman aiheuttamien hoitojaksojen määrä on lisääntynyt vuodesta 1982
vuoteen 1992. Hoitojaksoja on eniten palvelukseenastumiskuukautena tai sitä
seuraavana kuukautena. Astmahoitojakso armeija-aikana ei ennusta huonoa
selviämistä asepalveluksen jälkeen, kun ennusteen mittareina käytetään sairaalahoitoa
astman takia tai astmakuolemaa. Asepalvelusaika toimii astman suhteen ikään kuin
provokaatiotestinä, ja astmaan sairastuminen armeija-aikana ei ole huonon ennusteen
merkki.

4. Aikuisten astmahoitojaksojen määrässä ilmenee vuodenaikavaihtelu, jonka huippu on
talvella joulu-tammikuussa. Sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen kuolemien
määrässä havaitaan vuodenaikavaihtelu, jonka huippu on tammikuussa. Sekä
hoitojaksoja että kuolemia on eniten talvella ja vähiten kesällä. Hoitojaksojen määrän
vuodenaikavaihtelu kaikkien hoitojaksojen ja ulkosyntyisen astman osalta on
yhteneväinen.



8. Suositukset

1. Astman varhaista diagnostiikkaa ja hoitoa tulisi tehostaa erityisesti keski-ikäisillä ja
ikääntyneillä. Nuoruusikäisten ja nuorten naisten astman mahdollinen alidiagnostiikka
tulisi selvittää.

2. Astmaatikkolasten astman pahenemisvaiheiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tulisi
varautua erityisesti toukokuussa ja syksyllä.

3. Asepalveluksen aikana provosoituvan astman yleisyys saattaa olla merkki sen ikäisen
miespuolisen väestön astmaherkkyydestä. Yksilötasolla astman esilletulo
asepalveluksen aikana tulisi hyödyntää antamalla henkilölle tietoa sairaudesta,
opetusta lääkkeettömästä hoidosta, tarvittaessa hoitamalla varhain ja opastamalla
ammatinvalinnassa. Asepalveluksen aikana astmaa provosoivien tekijöiden vaikutus
olisi minimoitava. Keinoja voisivat olla erityisesti infektioaltistuksen vähentäminen
mutta myös pölysaneeraus, rasitusoireita ehkäisevä lääkitys ja keuhkoputkien
astmaattista inflammaatiota hoitava lääkitys.

4. Talviaikaan astman aiheuttamaan sairaalahoitoon saattaa liittyä suurempi
kuolemanvaara kuin kesällä, ja talviaikaiset astman pahenemisvaiheet olisi hoidettava
erityisen huolellisesti ja niiden hoitamiseen olisi varauduttava riittävin resurssein.
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CLASSIFICATIO MORBORUM ET CAUSARUM MORTIS
Tauti- ja kuolinsyyluokitus
Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker

Lääkintöhallituksen hyväksymä otettavaksi käyttöön 1 päivänä tammikuuta v.1969
Av Medicinalstyrelsen godkänt att tagas i bruk den 1 januari 1969

Helsinki 1969

sivu 61

BRONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA (490-493)
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronkit, emfysem och astma
Ei sisällä äkillistä keuhkoputkentulehdusta eikä äkillistä henkitorvi-
keuhkoputkentulehdusta (466)
Exkluderar akut bronkit och akut trakeobronkit (466)

490,99Bronchitis NUD

Bronchitis chronica
491,01 Non purulenta (simplex)
491,02 Purulenta
491,04 Cum emphysemate
491,09 NUD

Emphysema
492,01 Generale bronchitide non indicata
492,02 Focale (bullosum)
492,09 NUD

Asthma
Astma
Ei sisällä sydänahdistuskohtausta (427) eikä pölykeuhkon yhteydessä esiintyvää astmaa
(515-516) - Exkluderar asthma cardiale (427), astma med pneumokoniosis (515-516)
493,00 Asthma bronchiale
493,01 Laryngitis allergica
493,02 Rhinitis allergica cum asthmate bronchiali
493,08 Alia definita
493,09 NUD
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sivu 181

Primäärisen kuolinsyyn koodituksessa huomioonotettava

Jos kuolinsyyksi on ilmoitettu jokin seuraavassa luettelossa mainituista tiloista,
noudatetaan asianomaisessa kohdassa annettuja ohjeita. Niihin sisältyvät yhdistämistä
koskevat ohjeet silloin, kun nimikkeet eivät sovellu liitettäviksi toisiinsa.

sivu 184

493Asthma
Ei huomioida seuraavien nimikkeiden yhteydessä
466 Bronchitis et Bronchiolitis acuta (466)
490 Bronchitis NUD (490)
491 Bronchitis chronica (491)
492 Emphysema (492)

Tautiluokitus 1987
Lääkintöhallitus
Valtion painatuskeskus 1987

Krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet ja eräät muut keuhkosairaudet (490-
496)
Kroniska obstruktiva lungsjukdomar och vissa andra lungsjukdomar (490-496)
Morbi pulmonum chronici obstructivi et pulmonum alii (490-496)

490 Bronchitis NUD
Tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus
Bronkit utan närmare specifikation

4900A Bronchitis NUD

491 Bronchitis chronica
Krooninen keuhkoputken tulehdus
Kronisk bronkit

4910A Non purulenta (simplex)
Sisältää esim. kroonisen (limaisen) tupakkayskän
Inkluderar t. ex. kronisk tobakshosta (med slemutveckling)
4911A Mucopurulenta
4912A Obstructiva
Ei selviä kliinisiä merkkejä emfyseemasta
Utan kliniska tecken på emfysem
4912A Obstructiva cum emphysemate
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Kliinisiä merkkejä emfyseemasta
Med kliniska tecken på emfysem
4919X NUD

492 Emphysema
Keuhkolaajentuma
Emfysem

4920A Bullosum
4928A Sine bronchitide
Sisältää mm. alfa-1-antitrypsiinin puutokseen (2776A) liittyvän emfyseeman ja muut
puhtaaat emfyseemat. Mahdollinen perussairaus ilmoitetaan päädiagnoosina
Inkluderar bl. emfysem förorsakad av alfa-1-antitrypsinbrist (2776A) och andra rena
emfysemtillstånd. En eventuell grundsjukdom anges som huvuddiagnos
4928X Alia definita
Sisältäämm. McLeodin (toispuolisen) emfyseeman
Inkluderarbl. a. McLeods (unilaterala) emfysem

493 Asthma bronchiale
Astma

4930A Extrinsic asthma sine exacerbatione
4930B Extrinsic asthma cum exacerbatione
4931A Intrinsic asthma sine exacerbatione
4931B Intrinsic asthma cum exacerbatione
4939A Alia definita sine exacerbatione
4939B Alia definita cum exacerbatione
4939C Aspergillosis bronchopulmonalis allergica
4939X NUD


