
TYÖSSÄ

L apsi oli oireillut 4 kuukauden 
ikäisestä lähtien keuhkoput
kien obstruktioilla toistuvasti 
hengitystietulehduksien yhtey
dessä ja oli joutunut osastohoi
toon kolmesti.

Astmadiagnoosi asetettiin lapsen 
 ollessa 7 kuukauden ikäinen, ja hänelle 
aloitettiin hengitettävä kortisonilääkitys. 
Siitä oli selvästi hyötyä, mutta siitä huo
limatta lapsi oli joutunut taas osastohoi
toon obstruktion vuoksi viimeksi kuu
kautta aiemmin. 

Osastojakson jälkeen lapsi oli kotona 
reilummin yskäinen, ja äiti antanut 
hengitettävää salbutamolia tilanjatkeella 
hengenahdistuksen vuoksi useita kerto
ja päivässä. Äidin kertoman mukaan 
  yskä oli ollut viime viikot päivittäistä ja 
hengityksessä oli vinkunaa. Kuumeilua 
ei ollut, ja lapsi on juonut ja syönyt hy
vin. 

Verkosta poimittua

Verkkolääkäri pohti laryngotrakeaalista 
ahtaumaa ja vinkuuko lapsen hengitys 
myös sisäänhengityksessä. Hän ehdotti 
thoraxröntgenkuvausta, ja jos se on nor
maali, magneettikuvausta tai tähystystä. 

Toinen kollega totesi, että lapsi on 
sen ikäinen, että bronkomalasia ja vie
rasesine ovat mahdollisia. Kurkunpään 
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hemangioomaa pidettiin myös vaihto
ehtona. 

Sisäilmaongelmien ei uskottu olevan 
taustalla, koska lapsi oireili myös sairaa
lassa. Verkkolääkäri halusi kuitenkin 
 lisää tietoja perheestä, asunnosta ja elin
ympäristöstä sekä sisarusten määrästä. 
Kollegat kaipasivat tietoa siitä, 
onko  samassa perheessä 
muita oireilevia,  onko 
ollut korvatulehduksia 
ja altistuuko lapsi tu
pakansavulle. Myös 
tietoa kontakteista 
maatalousympäris
töön ja kotieläimis
tä toivottiin.

Lapsen kasvusta ja 
kehityksestä haluttiin 
tietoa, sillä se on tärkeä 
osa lapsipotilaan arviointia.  

Verkkolääkärit totesivat myös, 
että pienen lapsen astmadiagnoosin 
asettaminen on vaikeaa. Liian usein ast
malääkitys aloitetaan yskän perusteella.

Potilaan jatkovaiheet

Lapsi oli lähetetty päivystykseen hengi
tysvaikeuden vuoksi. Tullessaan hän oli 
hyväkuntoinen ja virkeä. Happisaturaa
tio oli 95 % huoneilmalla, syke 109/
min, lämpö 36,5 °C. 

Päivystykseen tuli 10 kuukauden ikäinen lapsi hengitysvaikeuden vuoksi.
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Yskivä kuumeeton 
vauva – tapauksen ratkaisu

Hän ponnisteli hengittäessä niin, että 
pallea teki töitä. Uloshengitys oli piden
tynyt ja vasemmalta keuhkojen auskul
taatio kuului hentoa ekspiratorista vin
kunaa. Oikealta hengitysäänet olivat hil
jaisemmat. Äidiltä kysyttäessä ei tullut 
esille vierasesineepäilyä. 

Sydänäänet olivat tasaiset ei
kä sivuääniä kuulunut. Vat

san palpaatio oli nor
maali, maksa oli kylki

kaaressa, perna ei 
palpoitunut,  eikä 
poikkeavia resis
tenssejä tuntunut. 
Korvat olivat terveet 
ja nielu siisti. Hä

nessä ei ollut kuivu
man merkkejä. CRP oli 

alle 5 mg/l,  BLeuk 7,1 
E9/l, Hb  140 g/l, Astrupissa 

ei ollut asidoosia eikä hiilidioksi
diretentiota.

Lapselle annettiin salbutamoliinha
laatio, nykykäytännön mukaisesti akuu
tissa astmakohtauksessa pikkulapsille 
0,6 mg kolmesti 20 minuutin välein. 
Sen jälkeen hengitysäänet olivat parem
min kuultavissa ja oikealla hieman hil
jaisemmat. 

Lähettävässä yksikössä oli määrätty 
keuhkojen röntgenkuva. Radiologin 

Röntgenkuvassa oikea 
keuhko ei painunut 

kasaan oikealla kyljellä 
maatessakaan.
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Lapselle tehtiin heti keuhkoputkien 
tähystys jäykällä tähystimellä. Näkymä 
oli limainen ja verinen. Saaliiksi saatiin 
2 x 3 mm:n kivi oikeasta pääbronkuk
sesta ja aluetta huuhdeltiin.

Lapsi siirtyi osastoseurantaan. Kont
rollitähystys sovittiin viikon päähän. 
Seuraavana päivänä lapselle nousi kor
kea kuume. Hengitysvaikeudet ja yskä 
olivat kuitenkin helpottaneet. CRP oli 
16 mg/l, BLeuk 9,0 E9/l. Keuhkokuvas
sa todettu pneumoniaksi sopiva muutos 
oikeassa alalohkossa. 

Lapselle aloitettiin antibioottihoito 
suoneen. Hän kotiutui viiden sairaala
hoitopäivän jälkeen hyväkuntoisena 
suun kautta otettavan amoksisilliini
kuurin kanssa.

Uusintatähystys tehtiin yhdeksän päi
vän kuluttua ensimmäisestä. Jälleen 
 todettiin yllättäen pieni kivi, kivimurs
kaa ja alue oli hyvin ärtynyt, granulootti
nen ja verensekainen. Huuhtelun jäl
keen ei uutta vierasesinettä enää nähty. 

Lapsi toipui hyvin toimenpiteestä ja 
kotiutui. Kontrollitähystys sovittiin kol
men viikon päähän. Silloin löytyi keuh
koputkesta oikeasta rungosta 1 cm:n 
mittainen puunpala, joka poistettiin 
 (kuva). 

Seuraava, kuukauden päähän sovittu 
kontrollitähystys peruuntui flunssien 
 takia, ja lopulta se tehtiin kolmen kuu
kauden kuluttua edellisestä. Tänä aika
na lapsen vointi oli hyvä. Tähystyksessä 
todettiin oikean pääbronkuksen suulla 
vierasesineen jälkitilaksi sopivaa muku
lakivimäisyyttä, mutta ei vierasesinettä 
eikä muuta poikkeavaa.

Lapsi on ollut hyvävointinen viimei
simmän skopian jälkeen, eikä kontrolle
ja enää sovittu.

Lasten hengitysteiden vierasesineet

Vierasesine ilmateissä on varsin tavalli
nen epäily lasten päivystyskäynneillä. 
Todelliset alahengitysteiden vierasesine
aspiraatiot ovat kuitenkin suhteellisen 
harvinaisia. Aiempien tutkimusten mu
kaan Hyksin korva ja lastenklinikassa 
poistettiin neljän vuoden aikana 18 
keuhkojen vierasesinettä, mikä vastaa 

suuruusluokaltaan havaintoja maail
malta (1–3). Tyypillisesssä tapauksessa 
lapsi on 1–3 vuoden ikäinen (4).

Usein vierasesineen epäilylle on sel
keä syy: aikuinen on nähnyt lapsen lait
tavan jotain suuhunsa ja sen jälkeen 
lapsi on alkanut yskiä. Tämä on anam
nestisista oireista tarkin ja tärkein. Hen
gityksen kulun turvaaminen jo ensihoi
dossa on ensisijaista. Suurin osa lapsis
ta tuleekin päivystykseen hyväkuntoisi
na ja elintoiminnot vakaina, mutta 
 ilmateiden vierasesineisiin liittyy myös 
kuolleisuutta. 

Alkuvaiheessa tarkan anamneesin 
 lisäksi potilas tutkitaan huolellisesti, ja 
tämä sisältää saturaatioseurannan ja 
keuhkoauskultaation. Löydökset vaihte
levat sen mukaan, missä kohdassa ja 
minkä kokoinen vierasesine on. Myös 
vierasesineen materiaalilla voi olla vai
kutusta. 

Joskus keuhkojen auskultaatio paljas
taa hengitysäänien puolieron tai tois
puolisen vinkunan, jonka voi joskus 
kuulla ilman stetoskooppiakin. Sisään
hengityksen vinkuminen ohjaa epäilyn 
vierasesineeseen kurkunpäässä tai 
keuhkoputken yläkolmanneksessa. 
Uloshengityksen vinkuna, joka voi olla 
toispuolinen, voi viitata vierasesinee
seen jommassakummassa pääkeuhko
putkessa. Hieman yli puolet vierasesi
neistä kulkeutuu aspiraatiossa keuhko
jen oikealle puolelle (5,6).

On myös tärkeää inspektoida, onko 
hengitystyö tihentynyttä tai ponnistele
vaa. Joskus hengitysteissä ollut vie
rasesine voi löytyä yskimisen jälkeen 
suusta. 

Vierasesinettä epäillessä on suositel
tavaa ottaa keuhkokuva. Siinä saattaa 
näkyä röntgenpositiivinen vierasesine 
tai ilmasalpausta ulos ja sisäänhen
gitysvaiheen kuvia verrattaessa (7). 

Joskus epäilyn taustalla voi olla pitkit
tynyt oirekuva eli toistuvia hengitys
tieinfektioita radiologisesti samalla 
 alueella tai, kuten tässä tapauksessa, 
hengityksen vinkuna, jonka epäiltiin 
olevan astman pahenemisvaihe. Merkit
tävä osa lapsista on alun oirekuvan jäl

Sisäänhengityskuvassa näkyy oikealla ilma-
salpaus ja sydän on siirtynyt vasemmalle

Tähystyksessä poistettu puunpala

 arvion perusteella epäiltiin ilmasalpaus
ta oikealla (kuva), mutta vinon kuvauk
sen takia oli pyydetty uloshengitysvai
heen kuvaa. Lapsesta otettiin uloshengi
tysvaiheen PAsuunnan kuva sekä rönt
genkuva makuuasennossa. 

Röntgenkuvassa oikea keuhko ei pai
nunut kasaan oikealla kyljellä maatessa
kaan. Tämä herätti epäilyn vierasesi
neestä. 

Uudelleen keskustellessa äiti muisti, 
että eräälle kauppareissulle lähtiessä 1,5 
kuukautta aiemmin lapsi oli yllättäen 
 alkanut voimakkaasti yskiä istuessaan 
kodin eteisessä. Äidillä ei ollut selvää 
näköhavaintoa vierasesineestä suussa 
tai kädessä.
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keen  oireettomia tai lieväoireisia. Kah
della kolmasosalla lapsista ei ole tyypil
listä  oiretriadia: yskää, heikentyneitä 
hengitysääniä ja vinkunaa. Vierasesi
neen mahdollisuus kannattaa pitää 
myös mielessä pitkittyneessä tilanteessa 
tai jos potilas ei reagoi annettuun hoi
toon, esimerkiksi astmalääkityksen te
hostamiseen. 

Akuuttitilanteessa tulehdusarvoista 
tai muista laboratoriokokeista ei ole lisä
hyötyä, mutta pitkittyneen tilanteen sel
vittelyissä leukosyytit ja tulehdusarvot 
kannattaa kertaalleen katsoa.

Mikäli vierasesineanamneesi on vah
va, mutta lapsi on tutkittaessa hyväkun
toinen, saturaatiotaso normaali eikä klii
nisessä tutkimuksessa tai kuvantamis
tutkimuksessa tule selvää vierasesinee
seen viittaavaa esiin, lapsi voi
daan ottaa joko osastoseu
rantaan ja tehdä tähystys 
virkaaikaan. Oireiset 
potilaat tähystetään 
päivystyksessä. 

Potilasta intuboi
dessaan lastenkirur
gi tai anestesialääkä
ri voi tarkastaa vielä 
kertaalleen suun ja 
nielun vierasesineiden 
varalta. Pienellä videofibe
roskoopilla voidaan tarkistaa 
 ilmatiet pitkälle segmenttibronkustasol
le asti, ja tarvittaessa voidaan vaihtaa 
jäykkään bronkoskooppiin, jolla on 
usein helpompi tarttua kookkaisiin vie
rasesineisiin ja jonka kautta potilasta 
voidaan ventiloida. Jos löydös on selvä, 
bronkoskopia sulkee pois vierasesineen 
mahdollisuuden. 

Mikäli vierasesine on ollut keuhko
putken limakalvolla pitkään, alue on 
usein verestävä ja keuhkoputki voi olla 
erittäin limainen, kuten tällä potilaalla. 
Tällöin toimenpide saattaa olla hankala 
eikä luotettavaa näkyvyyttä vierasesinee
seen helposti saada. Mikäli vierasesinet
tä ei varmuudella saada poistetuksi ko
konaan tai tilanne halutaan kontrolloi
da, voidaan sopia elektiivinen kontrolli
tähystys 2–3 viikon päähän. Kokenut 
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 tähystäjä löytää ja poistaa esineen lähes 
poikkeuksetta (6,8,9). Tavallisimpia vie
rasesineitä ovat ruokaaineet, kuten 
pähkinät, marjat ja siemenet (10).

Mikäli potilaalla ei ole selviä infektio
oireita, ei antibioottia yleensä anneta 
profylaktisesti, mutta joskus jos hengi
tystiet todetaan poikkeavan limaisiksi 
tai toimenpide on ollut hankala, anti
bioottihoitoa voidaan jatkaa muutama 
päivä kliinikon harkinnan mukaisesti. 
Lapsi pääsee yleensä kotiutumaan vii
meistään seuraavana päivänä aneste
siasta toivuttuaan.

Lopuksi

Päivystyksessä pohdittiin myös verkko
lääkärien esille nostamia asioita. Tra
keo tai bronkomalasia eivät olleet 

 todennäköisiä, sillä oireet alkavat 
vastasyntyneellä ja rauhoit

tuvat selvästi  6 kuukau
den ikään mennessä. 

Lapsi oli selvästi hyö
tynyt astmalääkityk
sen aloittamisesta 
ennen vierasesineen 
aspiraatiota, ja ob
struktiotaipumus oli 

rauhoittunut. Sisään
hengitysvaikeutta tai 

 stridoria ei ollut; trakeo ja 
bronkomalasiassa esiintyvät 

usein yhdessä. 
Sisäilmaongelmissa pienillä lapsilla 

ei useinkaan ole juurikaan oireita. 
 Altistuminen tupakansavulle voi aiheut
taa lapselle yskää ja limaisuutta ja 
 altistaa hengitystietulehduksille. Tässä 
perheessä lapsi ei altistunut tupakansa
vulle eivätkä muut perheenjäsenet 
 oireilleet.

Pienen lapsen astmadiagnoosi nojaa 
oireiluun. Lapsen sairastettua vähintään 
kolme lääkärin toteamaa obstruktiivista 
bronkiittia arvioidaan astman riskiteki
jöitä, kuten lääkärin toteama astma van
hemmalla, lapsen atooppinen ihottuma 
ja herkistyminen hengitystieallergee
neille tai allergisoiville ruokaaineille ja 
hengityksen vinkunaa ilman samanai
kaista flunssaa sekä veren eosinofiliaa 

(11). Sisäilmaongelmien yhteydestä 
pienten lasten oireisiin ei ole luotetta
vaa tutkittua tietoa. ●

TIIA MöNTTINEN
LL, lastenkirurgiaan erikoistuva lääkäri

Tays, lastenkirurgian yksikkö

jANNE SuOMINEN
LT, dosentti, lastenkirurgian erikoislääkäri

Hus Lasten ja nuorten sairaudet, Uusi lastensairaala

MIKAEl KuITuNEN
LT, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian 

erikoislääkäri
Hus ja Helsingin yliopisto Lasten ja nuorten sairaudet, 

Uusi lastensairaala

Alahengitysteiden 
 vierasesineaspiraatiot 

ovat suhteellisen 
 harvinaisia. 
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