
1

Alahengitystieinfektiot (aikuiset)

2769

Vastuun ra jaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 
diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa 
arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja 
luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä 
sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat 
tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa.

Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, päivitystiivistelmät 
julkaistaan Duodecim-lehdessä.

Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät sähköisessä versiossa.

Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä www.kaypahoito.fi > Anna palautetta 
tai lähettämällä ne osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, 00101 
Helsinki.

Käypä hoito -suositus

NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

A  Vahva tutkimusnäyttö  Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia,  
     joiden tulokset samansuuntaiset
B  Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai  
     useita kelvollisia2 tutkimuksia
C  Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus
D  Ei tutkimusnäyttöä  Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta,  
     joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 

1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen  
 tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty  
 menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 

Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine tausta-aineistoineen on saatavissa osoitteessa  
www.kaypahoito.fi. PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet 
typistetyssä muodossa.
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Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä 
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Aiheen rajaus
– Suosituksessa käsitellään aikuisten äkillisen 

keuhkoputkitulehduksen ja kotisyntyisen 
keuhkokuumeen diagnostiikkaa, hoitopai-
kan valintaa ja mikrobilääkehoitoa.

– Suosituksessa ei käsitellä sairaalassa tai vas-
taavissa oloissa syntyneen keuhkokuumeen 
hoitoa eikä aspiraatiokeuhkokuumetta.

– Suosituksessa ei käsitellä lasten alahen-
gitystieinfektioita. Käypä hoito -suositus 
Alahengitystieinfektiot (lapset) valmistui 
kesällä 2014.

– Suosituksessa ei käsitellä keuhkoahtauma-
taudin pahenemisvaiheen tai bronkiektasia-

potilaan hoitoa (ks. Käypä hoito -suositus 
Keuhkoahtaumatauti) eikä pitkittynyttä 
(yli 3 viikkoa kestänyttä) yskää.

– Suosituksessa ei oteta kantaa merkittävästi 
immunosuppressoitujen (glukokortikoidi-
hoito 10 mg/vrk:n prednisoloniannoksella 
tai vastaavalla, solunsalpaajilla hoidetut ja 
biologisia lääkkeitä käyttävät potilaat) ala-
hengitystieinfektioihin, koska heidän tau-
dinaiheuttajansa voivat poiketa suuresti ta-
vanomaisista ja edellyttävät aina tarkempia 
selvittelyjä.

Keskeinen sisältö
– Akuutin keuhkoputkitulehduksen ja keuh-

kokuumeen oireet ovat pitkälti samanlaiset.
– Mikrobilääkehoito kohdistetaan keuhko-

kuumeeseen ja tapauksiin, joissa on vahva 
epäily keuhkokuumeesta.

– Keuhkokuumeen ensisijainen mikrobilää-
kehoito on edelleen amoksisilliini.

– Valtaosa keuhkokuumeista voidaan hoi-
taa turvallisesti kotona. Suosituksessa an-
netaan suuntaa antavia ohjeita sairaala- ja 
vuodeosastohoidon tarpeesta.

– Suositukseen on lisätty ohjeita keuhkokuu-
mepotilaan hoidon seurannasta ja keuhko-

Alahengitystieinfektiot (aikuiset)

kuumeen komplikaatioiden tunnistamises-
ta. Huomiota kiinnitetään erityisesti pleu-
ranestekertymien varhaiseen toteamiseen 
ja hoitoon.

– Keuhkojen rutiinimaista seurantarönt-
genkuvausta ei tarvita, jos potilas on alle 
50-vuotias, perusterve, tupakoimaton ja pa-
ranee hyvin.

– Yli 50-vuotiaille ja tupakoiville potilaille 
suositellaan keuhkojen seurantaröntgen-
kuvausta noin 6–8 viikon kuluttua mutta 
viimeistään 2–3 kuukauden kuluttua kotiu-
tuksesta.
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Tavoitteet
– Suosituksen tavoitteena on 

• auttaa tunnistamaan aikuisten akuutin 
keuhkoputkitulehduksen ja keuhkokuu-
meen ero

• rajata mikrobilääkehoito keuhkokuu-
metta tai todennäköistä keuhkokuumet-
ta sairastaville ja ohjata mikrobilääkkeen 
valintaa

• tunnistaa keuhkokuumeen vaikeusaste ja 
valita oikea hoitopaikka

• auttaa tunnistamaan keuhkokuumeen 
mahdollisia komplikaatioita.

Kohderyhmät

– Suosituksen kohderyhmänä ovat lääkärit, 
sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon 
ammattilaiset.

Määritelmät

– Akuutti keuhkoputkitulehdus on keuhko-
putkien limakalvoille rajoittuva, useimmi-
ten viruksen aiheuttama sairaus, joka kestää 
alle 3 viikkoa [1].

– Keuhkokuume on viruksen, bakteerin tai 
molempien aiheuttama keuhkokudoksen 
tulehdus.

– Akuutin alahengitystietulehduksen tavalli-
sin oire on yskä. Lisäksi potilaalla on usein 
yksi muu alahengitystieoire, kuten yskösten 
erittymistä, hengenahdistusta, hengityksen 
vinkumista tai rintakehän kipua.

– Keuhkokuumeen ja akuutin keuhkoputki-
tulehduksen oireet ovat varsin samankaltai-
sia, mutta keuhkokuumeessa ne ovat yleen-
sä voimakkaampia.

– Keuhkokuume voi esiintyä myös ilman ala-
hengitystieoireita, joten se tulee huomioi-
da yhtenä diagnostisena vaihtoehtona, jos 
potilas hakeutuu hoitoon nopean yleistilan 
heikkenemisen vuoksi.

– Keuhkokuume voidaan varmistaa keuhko-
jen röntgentutkimuksella, mutta tapaukset, 
joissa on vahva epäily keuhkokuumeesta, 
hoidetaan kuten varmistettu keuhkokuume.

– Yskän syynä voi olla myös akuutti ylähen-
gitystietulehdus. Ks. Käypä hoito -suosi-

tukset Sivuontelotulehdus, Nielutulehdus, 
Astma ja Keuhkoahtaumatauti.

Ilmaantuvuus

– Äkillisen keuhkoputkitulehduksen ilmaan-
tuvuudesta ei ole tuoretta julkaistua tietoa.

– Keuhkokuumeen ilmaantuvuus on eri tut-
kimusten perusteella 7–20/1 000/vuosi. Il-
maantuvuus painottuu alle 5-vuotiaisiin lap-
siin, alkaa suurentua uudelleen yli 50-vuoti-
ailla ja suurenee selvästi yli 65-vuotiailla.

– Keuhkokuumetta esiintyy avovastaanotolle 
yskän ja alahengitystieinfektion oireiden ta-
kia tulleista aineistoittain 5–20 %:lla [2–8].

Kuolleisuus

– Kotona alkaneeseen keuhkokuumeeseen 
sairastuneiden kuolleisuus suurenee voi-
makkaasti ikääntymisen myötä: 15–59-vuo-
tiailla kuolleisuus on 0,6 %, 60–74-vuotiail-
la 6 % ja 75 vuotta täyttäneillä 17 % [9].

Riskitekijät

– Keuhkoputkitulehdukset ovat yleisiä kai-
kissa väestö- ja ikäryhmissä.

– Keuhkokuumeeseen sairastumisen riskiä 
suurentavat muun muassa 
• krooniset keuhkosairaudet (erityisesti 

keuhkoahtaumatauti)
• tupakointi
• alkoholismi
• muut vaikeat yleissairaudet (esim. diabe-

tes, sydämen vajaatoiminta, maksan va-
jaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, 
syövät tai aivoverenkiertohäiriöt)

• immuunivajaus (esim. pernan poisto tai 
HIV-infektio)

• immunosupprimoiva lääkitys (esim. bio-
logiset lääkkeet tai suuriannoksinen kor-
tisonilääkitys) ja 

• yli 65 vuoden ikä. 
• Myös aikaisemmin sairastettu keuhko-

kuume, huono suuhygienia ja runsaat 
lapsikontaktit suurentavat keuhkokuu-
meeseen sairastumisen riskiä [10].
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– Viimeaikaisissa tutkimuksissa on viitteitä 
myös siitä, että mahalaukun happosalpaa-
jien [11] ja keuhkoahtaumatautia sairasta-
villa inhalaatiosteroidien käyttö [12] (ks. 
Käypä hoito -suositus Keuhkoahtaumatau-
ti) suurentavat keuhkokuumeeseen sairas-
tumisen riskiä.

– Keuhkokuumeeseen sairastumisen riski 
suurenee influenssakausien aikana ja mui-
denkin virusinfektioiden jälkeen.

Etiologia

Äkillinen keuhkoputkitulehdus
– Äkillinen keuhkoputkitulehdus on yleensä 

viruksen aiheuttama infektio. Sen yleisim-
piä aiheuttajia ovat korona-, rino-, respira-
tory syncytial- (RS-), adeno-, parainfluens-
sa-, metapneumo- ja influenssavirukset [13, 
14].

– Taudinaiheuttajat vaihtelevat epidemiologi-
sen tilanteen mukaan.

Keuhkokuume
– Keuhkokuumetta tulee hoidollisesti pitää 

aina bakteerin aiheuttamana tulehduksena.
– Kahden eri bakteerin tai bakteerin ja vi-

ruksen aiheuttamia sekainfektioita esiintyy 
vähintään 35  %:ssa keuhkokuumeista [15, 
16]. Sekainfektiot ovat taudinkuvaltaan 
usein vaikeampia [17]. Taudinaiheuttajia ei 
voida erottaa toisistaan kliinisten oireiden 
perusteella [18–20].

– Eri aineistoissa tavallisin tunnistettu aihe-
uttaja on Streptococcus pneumoniae. Seuraa-
vaksi yleisimmät ovat olleet Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (keuh-
koklamydia) ja Haemophilus influenzae. 
• Lisätietoja on saatavissa Tartuntatautire-

kisteristä (www.thl.fi).

Ehkäisy

– Keuhkokuumetta edeltää usein ylähengitys-
tieinfektio tai keuhkoputkitulehdus, joten 
niiden ehkäisy esimerkiksi käsien pesulla, 
käsihuuhteen käytöllä [21] tai tupakoinnin 
lopettamisella (ks. Käypä hoito -suositus 
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus) 

on myös keuhkokuumeen ehkäisyä.
– Aikuisten pneumokokki-infektion ehkäi-

syyn on olemassa kaksi erilaista pneumo-
kokkirokotetta: 
• Pidempään on ollut käytössä 23 sero-

tyyppiä sisältävä polysakkaridirokote. 
Se ehkäisee invasiivisia pneumokokki-
infektioita muttei tutkimusnäytön perus-
teella estä pneumokokkikeuhkokuumet-
ta [22].

• Uudemmat konjugaattirokotteet saavat 
aikuisella aikaan voimakkaamman vasta-
ainetuotannon kuin vanha polysakkari-
dirokote, mutta tutkimustuloksia konju-
gaattirokotteen hyödystä aikuisten keuh-
kokuumeen ehkäisyssä ei ole [23, 24]. 
Pneumokokkikonjugaattirokote saattaa 
pienentää keuhkokuumeeseen sairastu-
misen riskiä, mutta tutkimusnäyttö asi-
asta puuttuu [23–25] D.

• Pneumokokkikonjugaattirokotetta suosi-
tellaan niille, joilla on suurentunut riski 
saada vakava pneumokokki-infektio. Ks. 
kohta Riskitekijät ja THL:n riskiryhmä-
lista (www.thl.fi).

• Pneumokokkikonjugaattirokotetta suo-
sitellaan myös kaikille aiemmin sairaala-
hoitoa vaatineen kotisyntyisen keuhko-
kuumeen sairastaneille [26].

– Koska influenssa on yksi merkittävä keuh-
kokuumeen riskitekijä, influenssarokotetta 
suositellaan myös keuhkokuumeen ehkäi-
syssä. 
• Yhdessä annettu influenssa- ja pneumo-

kokkirokote ovat vähentäneet vanhusten 
kuolleisuutta ja sairaalahoitoja [27].

• Influenssarokote vähentää keuhkokuu-
meen vaikeusastetta ja parantaa sen en-
nustetta [28].

• Influenssarokote pienentää influenssaan 
sairastumisen riskiä, kun rokoteviruksen 
ja epideemisen viruksen vastaavuus on 
hyvä. Lisäksi se vähentää influenssakau-
siin liittyvää kuolleisuutta myös 65 vuot-
ta täyttäneillä [29–38] A, [39].

– Yli 65-vuotiailla ja riskiryhmillä influens-
sarokotteen teho on pienentynyt [40]. 
Heidän suojaansa influenssaa vastaa tehos-
tetaankin rokottamalla myös heidän lähipii-
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rinsä ja hoitohenkilökunta influenssarokot-
teella [41]. Ks. THL:n kausi-influenssaro-
kotesuositus (www.thl.fi). 
• Influenssarokote uusitaan joka vuosi. 

Viruksen antigeenirakenne muuttuu in-
fluenssakausittain, jolloin edellisten vuo-
sien rokote ei enää anna suojaa.

Diagnostiikka

– Silloin, kun potilaan vastaanotolle tulon 
syynä on akuutisti alkanut yskä tai nopeas-
ti huonontunut yleiskunto, on keskeisintä 
tunnistaa keuhkokuume ja arvioida siinä 
vaadittu hoito.

– Yskän vuoksi vastaanotolle tulevan potilaan 
taudinmäärityksessä tulee pohtia, 
• onko yskä osa akuuttia ylempien hen-

gitysteiden infektiota (nuhakuume eli 
flunssa, sinuiitti tai nielutulehdus). Jos 
nuha on potilaan voimakkain oire, keuh-
kokuumeen todennäköisyys on pienem-
pi [8]

• johtuvatko oireet jostain muusta sairau-
desta, jossa yskä on keskeinen oire, ku-
ten keuhkoahtaumataudista tai astmasta 
(toistuvien akuuttien keuhkoputkituleh-
dusten taustalla voi olla krooninen keuh-
kosairaus)

• onko potilaalla alahengitystieinfektio.
– Jos potilaan oireet viittaavat alahengitys-

tieinfektioon, seuraavaksi tulee selvittää, 
onko kyseessä oireenmukaisella hoidolla 
paraneva keuhkoputkitulehdus vai mikro-
bilääkehoitoa vaativa keuhkokuume.

Oireet, löydökset ja kliininen arviointi
– Yskän lisäksi alahengitystieoireita voivat 

olla 
• yskökset
• hengenahdistus
• hengityksen vinkuminen bronkusobst-

ruktion merkkinä
• rintakehän kipu [26, 42].

– Alahengitystieoireiden lisäksi sekä keuhko-
putkitulehduksessa että keuhkokuumeessa 
esiintyy myös yleisoireita: 
• kuume
• päänsärky

• lihaskipu
• heikentynyt kyky selviytyä päivittäisistä 

toiminnoista.
– Akuutissa keuhkoputkitulehduksessa yleis-

tila säilyy hyvänä eivätkä oireet ole merkit-
tävästi uudelleen vaikeutuneet.

– Hoitava lääkäri tunnistaa taudinkuvan 
perusteella hyvin ne potilaat, joilla ei ole 
keuhkokuumetta [43–46] A.

– Kliinisten oireiden ja niiden keston, CRP:n 
ja kliinisten löydösten perusteella keuhko-
kuumeen todennäköisyyttä voidaan arvi-
oida varsin luotettavasti. Ks. VUOKAAVIOKU-
VA 1 alahengitystieinfektioiden tasodiagnos-
tiikasta. 
• Jos P-CRP on <  20 mg/l eikä potilaalla 

ole keuhkokuumeeseen sopivia löydök-
siä, keuhkokuume on epätodennäköinen 
[8, 47] B.

• Pieni CRP-arvo ei sulje pois keuhkokuu-
metta, jos oireet ovat kestäneet alle vuo-
rokauden, koska arvo ei ehdi suurentua 
rajun keuhkokuumeen alkuvaiheessa.

– Jos keuhkoputkitulehduksen oireet pa-
henevat merkittävästi uudelleen, keuhko-
kuumeen todennäköisyys tulee arvioida 
toistamiseen ensisijaisesti keuhkojen rönt-
genkuvauksella.

– Keuhkokuumeen todennäköisyys kasvaa, 
jos potilaalla on seuraavia oireita: 
• kuume usein ≥ 37,8 ºC
• tihentynyt hengitys (> 16/min)
• takykardia (yli 95/min)
• happikyllästeisyys < 96 % huoneilmalla.

– Lisäksi keuhkokuumeeseen viittaavat seu-
raavat oireet: 
• Sairaus on vaikuttanut yleiskuntoon.
• Oireet ovat kehittyneet nopeasti.
• Hengitystieinfektion oireet ovat uudes-

taan vaikeutuneet.
• Potilaalla on lisäriskitekijöitä (ikä, muut 

sairaudet).
– Akuutin keuhkoputkitulehduksen yskävai-

he voi kestää noin kolme viikkoa. Toipu-
minen on yksilöllistä. Usein sairaslomaa ei 
tarvita, mutta työkuntoon palautuminen 
riippuu ammatista ja saattaa kestää useita 
viikkoja eikä mikrobilääkehoito lyhennä 
olennaisesti toipumisaikaa [48].
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Radiologinen diagnostiikka
– Akuutti keuhkoputkitulehdus ei näy keuh-

kojen röntgenkuvassa.
– Keuhkokuumeen diagnoosin varmistus pe-

rustuu keuhkojen röntgentutkimukseen.
– Normaali keuhkokuva ei sulje keuhkokuu-

metta täysin varmasti pois [49–52] B. Tämä 
voi johtua muun muassa siitä, etteivät tau-
din aiheuttamat muutokset keuhkoissa ole 
edenneet kyllin pitkälle näkyäkseen natiivi-
kuvassa. Makuuasennossa otettu keuhkojen 
röntgenkuva on melko epäherkkä menetel-
mä sekä keuhkokuumeen havaitsemisessa 
että sulkemisessa pois [53, 54] C.

– Keuhkojen röntgenkuvaus soveltuu useim-
miten hoidon arviointiin, vaikka kuvan tul-
kitsijoiden yksimielisyys löydöksestä vaih-

telee [55–57] B. Kuvalöydöstä olisi aina 
hyvä verrata vanhoihin keuhkojen röntgen-
kuviin.

– Silloin, kun kliinisten oireiden ja löydösten 
perusteella epäillään vahvasti keuhkokuu-
metta mutta radiologinen löydös ei vahvista 
asiaa, mikrobilääkehoidon tarpeeseen vai-
kuttavat taudinkuva ja potilaan ikä ja perus-
taudit.

Mikrobiologinen diagnostiikka
– Mikrobiologisista näytteistä on avotervey-

denhuollossa harvoin hyötyä kotisyntyistä 
keuhkokuumetta sairastavan taudinmääri-
tyksessä tai hoidon suunnittelussa, elleivät 
erikoissairaanhoidon kliinisen mikrobio-

Potilaalla on alle 3 viikkoa 
(yleensä alle viikon) jatkunut yskä

Alahengitystie-
tulehdus?

Ei

Keuhkoahtaumatauti

Astma

Ylähengitystieinfektio

Kyllä

Taso/
vaikeusaste?

≤ 37,8 ≥ 37,8Kuume °C

Hengitys-
taajuus
/min

SpO2 %

Syke/min

< 16

> 96

70–95

16–20

92–96

95–105

< 36,0 tai
> 38,5

> 20

< 92

> 105

CRP?< 20 mg/l > 100 mg/l

20–100 mg/l

Thorax-
röntgen?

Keuhkoputkitulehdus
Oireenmukainen hoito

Tulehdus-
muutos

Keuhkokuume
Mikrobilääkehoito
Taulukko 1.
Hoitopaikaksi sopii koti, 
jos kotihoidolle ei ole estettä.

Vaikean keuhkokuumeen epäily
Tutki CRP, PVK, thoraxkuva ja ota veriviljelyt.
Aloita mikrobilääkitys mahdollisimman nopeasti.
Huom.! Nopeasti alkavassa keuhkokuumeessa 
CRP ei ehdi suurentua eivätkä muutokset kehittyä 
thoraxkuvaan.
Sairaanhoidosta päätetään kokonaistilanteen 
perusteella.
Tehostetun seurannan tai tehohoidon tarve 
arvioidaan, kun
 − 50-vuotiailla tai nuoremmilla hengitystaajuus
    ≥ 25/min ja happikyllästeisyys ≤ 93 % 
 − yli 50-vuotiailla happikyllästeisyys ≤ 90 % 
 − CRP-pitoisuus yli 100 mg/l 
 − leukosyyttimäärä on alle 3 x 109/l tai yli 15 x 109/l.
 

Ei tulehdus-
muutosta

Huomioitava varhaisen hoidon epäonnistumisen 
mahdollisuus. 
Keuhkokuumeessa hoitovaste arvioidaan viimeistään
72 tunnin kuluttua hoidon aloituksesta.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

VUOKAAVIOKUVA 1. Alahengitystieinfektioiden tasodiagnostiikka.
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logian laboratoriopalvelut ole välittömässä 
käytössä.

– Keuhkokuumeen bakteerietiologian selvit-
tämiseen ei Suomessa ole vielä rutiinikäy-
tössä kattavia nukleiinihapon osoitukseen 
perustuvia (PCR-) menetelmiä. Hyvin 
otetusta ja nopeasti tutkittavaksi saadusta 
alahengitystieperäisestä näytteestä voidaan 
viljelyllä havaita tavalliset patogeeniset bak-
teerit ja sienet ja tutkia niiden mikrobilää-
keherkkyys, ellei potilas ole saanut edeltä-
vää mikrobilääkehoitoa.

– Kunnollisen yskösnäytteen saaminen on 
usein teknisesti vaikeaa, mikä rajoittaa ys-
köksen bakteeriviljelyn kliinistä käyttökel-
poisuutta.

– Aikuisten keuhkokuumeen pneumokok-
kidiagnostiikkaan voidaan käyttää virtsan 
pneumokokkiantigeenitutkimusta, jon-
ka positiivinen tulos on varsin luotettava. 
Negatiivinen tulos ei tosin myöskään sulje 
pois pneumokokki-infektiota. Testi voi olla 
positiivinen pneumokokin nielukantajuu-
den vuoksi, ja pneumokokkitaudin jälkeen 
se voi olla positiivinen jopa 3 kuukauden 
ajan. Pneumokokkirokotuksen jälkeen se 
voi myös olla positiivinen pari vuorokautta, 
minkä vuoksi sitä ei suositella käytettäväksi 
alle 5 vuorokauden kuluessa rokotuksesta.

– Osa pneumokokkikeuhkokuumeista voi-
daan lisäksi tunnistaa veriviljelyn avulla. 
Veriviljely suositellaan otettavaksi kaikilta 
potilailta, joilla on voimakkaat oireet ja joi-
den yleistila on laskenut merkittävästi.

– Mycoplasma pneumoniaen ja Chlamydia 
pneumoniaen aiheuttamat keuhkokuumeet 
voidaan diagnosoida nukleiinihappotek-
niikalla hengitystieperäisestä näytteestä. 
Suomessa diagnostiikka on perustunut pää-
asiassa vasta-ainemäärityksiin.

– Influenssaviruksia tunnistavilla pikatesteillä 
on epäherkkyytensä vuoksi rajallista arvoa 
yksittäisen potilaan tutkimisessa. Ne ovat 
käyttökelpoisia paikkakunnalle leviävän 
influenssaepidemian alkuvaiheessa ennen 
kuin influenssa on yleistynyt.

– Luotettavampi virusetiologia saadaan selvil-
le nukleiinihappoperusteisilla (PCR) me-
netelmillä, joilla voidaan osoittaa näytteestä 

jopa 16 eri virusta. Positiivinen influenssa A 
viruslöydös tutkitaan vielä tarkemmin epi-
demiatyyppispesifisillä menetelmillä.

– Legionellan aiheuttaman keuhkokuumeen 
diagnostiikkaan on saatavissa virtsan le-
gionella-antigeenitutkimus, joka tunnistaa 
vain legionellan yleisimmän tautia aiheut-
tavan seroryhmän 1. Testiä tulisi käyttää 
ulkomaan matkailun jälkeen ilmenevissä 
keuhkokuumeissa, tehohoitoa vaativissa 
kotisyntyisissä keuhkokuumeissa ja vesi- tai 
ilmastointiperäiseksi epäillyissä keuhko-
kuumeissa [58].

– HIV-testi (HIV-AgAb) on suositeltavaa 
tehdä kaikille keuhkokuumepotilaille tai 
vähintäänkin sairaalahoitoon joutuneille, 
koska HIV suurentaa kaikissa vaiheissaan 
voimakkaasti keuhkokuumeen riskiä [59].

Vaikea keuhkokuume ja kuolleisuutta en-
nustavat tekijät
– Sairaalassa hoidettavan, vaikeaa keuhko-

kuumetta sairastavan potilaan kuolemaa en-
nustaviksi löydöksiksi on todettu [60–62]: 
• sekavuus tai tajunnantason heikkenemi-

nen
• ≥ 30/min:n hengitystaajuus
• alle 90 mmHg:n systolinen verenpaine 

[63]
• yli 65 vuoden ikä.

– Edelliset kriteerit jättävät tunnistamatta 
osan vakavista tapauksista, joissa potilas 
joutuu jopa tehohoitoon [64].

– 50-vuotiailla ja nuoremmilla ≥ 25/min:n 
hengitystiheys ja ≤ 93  %:n happikyllästei-
syys viittaa vaikeaan taudinkuvaan. He pys-
tyvät suuremman hengityskapasiteettinsa 
ansiosta kompensoimaan keuhkokuumeen 
aiheuttamia muutoksia vanhempia henki-
löitä paremmin [64–66].

– Yli 50-vuotiailla ≤ 90  %:n happikyllästei-
syys viittaa vaikeaan taudinkuvaan [66, 67].

– Yli 100 mg/l:n CRP-pitoisuus [68] voi vii-
tata vaikeaan tai nopeasti etenevään keuh-
kokuumeeseen.

– Alle 3 × 109/l:n tai yli 15 × 109/l:n leuko-
syyttipitoisuus viittaa vaikean keuhkokuu-
meen mahdollisuuteen.
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Keuhkokuumeeseen sairastuneen hoitopai-
kan valinta
– Suurin osa keuhkokuumeeseen sairastu-

neista voidaan turvallisesti hoitaa kotona, 
jos lääkitys on mahdollista ottaa suun kaut-
ta [60, 62].

– Sairauden vaikeusasteen lisäksi kotihoidon 
onnistumiseen vaikuttavat potilaan kotiolot 
ja mahdollisuus saada apua päivittäisissä 
toiminnoissa silloin, kun toimintakyky on 
keuhkokuumeen vuoksi heikentynyt.

– Keuhkokuumeeseen sairastunut voidaan 
hoitaa kotona, jos hänellä ei ole vaikeaan 
taudinkuvaan viittaavia löydöksiä tai muita 
kotihoitoa estäviä tekijöitä [69–72] D. Ks. 
KUVA 2.

– Yksiselitteisiä kriteereitä siitä, milloin 
keuhkoputkitulehdus muuttuu keuhko-
kuumeeksi tai keuhkokuume vaikeaksi ja 
sairaalahoitoa vaativaksi, ei ole kirjallisuu-
dessa esitetty.

– Työryhmä esittää, että vaikeaa keuhkokuu-
metta tulisi epäillä ja sairaala- tai vuode-
osastohoidon tarvetta harkita, jos potilaalla 
todetaan yksi tai useampia seuraavista löy-
döksistä tai tiloista suuntaa antavina vihjei-
nä [69–72] D: 
• yleistilan heikkeneminen
• happikyllästeisyys < 92  % aiemmin ter-

veillä. Näiden potilaiden osalta tulee ar-
vioida myös välitön teho- tai tehovalvon-
tahoidon tarve [69–72].

• hengitystiheys > 20/min
• systolinen verenpaine < 90 mmHg
• syketaajuus > 105/min
• kehonlämpö < 36 ºC tai > 38,5 ºC
• molemminpuolinen tai laaja keuhkokuu-

memuutos keuhkoröntgenkuvassa 
• CRP > 100 mg/l
• leukosyyttipitoisuus < 3 × 109/l tai > 15 

× 109/l
• nopeasti alkaneet rajut oireet laborato-

riotutkimustuloksista riippumatta
• sekavuus
• lääkitys suun kautta ei onnistu
• vaikea perustauti: vaikea keuhkosairaus, 

syöpä, maksan, munuaisten tai sydämen 
vajaatoiminta, aivoverenkierron häiriö 
tai immunosuppressio (prednisoniannos 

vähintään 10 mg/vrk) tai muu immuuni-
vajaus.

Alahengitystietulehduksen hoito

Keuhkoputkitulehduksen hoito
– Silloin, kun alahengitystietulehdusta sairas-

tavalla ei ole keuhkokuumeeseen viittaavia 
oireita tai löydöksiä, mikrobilääkehoito ei 
nopeuta oireiden häviämistä tai vähennä 
uusintakäyntejä [73–75] A.

– Keuhkoputkitulehduksen hoito on oireita 
lievittävää hoitoa. Oireenmukaisella hoi-
dolla voidaan tukea potilaan selviytymistä 
oireistaan. Samalla mahdollisesti vältetään 
mikrobilääkkeiden tarpeetonta käyttöä.

– Hunaja, eukalyptusöljy tai mikä tahansa 
nielua tai kurkunpäätä kosteuttava neste 
saattaa helpottaa erityisesti ylähengitys-
tieinfektioihin liittyvää yskää [76–79].

– Yskänärsytystä hillitsevien lääkkeiden, mu-
kolyyttien, antihistamiinien tai bronkodi-
laattoreiden käytöstä ei ole osoitettu olevan 
hyötyä akuutin keuhkoputkitulehduksen 
hoidossa [80, 81].

Keuhkokuumeen hoito
– Keuhkokuumetta ja sen vahvaa epäilyä hoi-

detaan aina mikrobilääkityksellä.
– Koska etenkin pneumokokin aiheuttama 

keuhkokuume saattaa olla nopeasti kehit-
tyvä ja rajuoireinen henkeä uhkaava tauti, 
mikrobilääkitys tulee aloittaa, jos kliininen 
epäily keuhkokuumeesta on vahva, vaikka 
keuhkokuva olisi toistaiseksi normaali tai 
sitä ei ole saatavissa.

– Mikrobilääke valitaan kokemuspohjaisesti, 
koska kliinisen tutkimuksen perusteella ei 
voida päätellä taudinaiheuttajaa (TAULUK-
KO 1) [82–84].

– Ensisijainen lääke suun kautta annostelta-
vaan hoitoon on amoksisilliini 750 mg–1 g × 
3 p.o. Penisilliiniallergisten vaihtoehtoja ovat 
levofloksasiini 750 mg × 1 ja moksifloksasii-
ni 400 mg × 1. Doksisykliini tai telitromy-
siini soveltuvat vain lievän keuhkokuumeen 
hoitoon eritystapauksissa (TAULUKKO 1).
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– Lääkkeen riittävästä tehosta ja annostelus-
ta pneumokokkia vastaan tulee varmistua 
lääkkeen empiirisessä valinnassa [85–90] B. 
Beetalaktaamiantibioottien (amoksisilliini, 
G-penisilliini ja suonensisäinen kefuroksii-
mi) teho pneumokokkia vastaan on edel-
leen hyvä, mutta niitä tulee ottaa riittävän 
tiheästi. Kahdesti vuorokaudessa annostel-
tu lääke ei ole riittävän tehokas [91].

– Tuore resistenssitilanne tärkeimpien avo-
hoidossa tavattavien mikrobien osalta on 
nähtävillä Internetissä osoitteissa urn.fi/
URN:ISBN:978-952-302-100-6 ja www.
hus.fi.

– Keuhkokuumeen mikrobilääkehoidossa 
tulee aina huomioida paikallinen resistens-
sitilanne, jos se poikkeaa valtakunnallisesta. 
Alueellisesta kliinisen mikrobiologian labo-
ratoriosta saa tarvittaessa tietoa paikallises-
ta mikrobilääkeherkkyystilanteesta.

– Potilaan 1–3 edellisen kuukauden aikana 
saamaa mikrobilääkettä ei tulisi yleensä 
käyttää keuhkokuumeen hoidossa [85].

– Makrolidiantibiootteja (atsitromysiini, kla-
ritromysiini, roksitromysiini) ei saa käyttää 

ainoana mikrobilääkkeenä keuhkokuumeen 
hoidossa, sillä pneumokokille on kehittynyt 
niitä vastaan resistenssi [91–95].

– Siprofloksasiinilla, ofloksasiinilla tai nor-
floksasiinilla ei ole riittävää tehoa pneumo-
kokkiin, eikä niitä tule käyttää keuhkokuu-
meen hoitoon.

– Kefuroksiimiaksetiili ei imeydy riittävästi 
tehotakseen keuhkokuumeeseen. Se ei so-
vellu myöskään suonensisäisen kefuroksii-
milääkityksen jatkoksi.

– Kefaleksiinia ei suositella, koska sen teho 
pneumokokkiin on heikompi kuin amoksi-
silliinin, mutta sitä voidaan harkita penisil-
liiniallergiselle suonensisäisen mikrobilää-
kityksen jatkohoidoksi vähintään annoksel-
la 750 mg × 3.

– Mykoplasmaa ja keuhkoklamydiaa ei vält-
tämättä tarvitse alkuvaiheessa huomioida 
lääkkeen valinnassa, kun kyse on kotona 
hoidettavasta lievästä keuhkokuumeesta, 
sillä tutkimusnäyttö niihin tehoavan lää-
kityksen tarpeellisuudesta on ristiriitaista 
[18, 85, 86, 96–107] C.
• Jos potilaan tila ei parane viimeistään 

Keuhkokuume

Kotona hoidettavat

Vuodeosastolla hoidettavat

Teho-osastolla hoidettavat

Jakauma

80–90 %

10–20 %

1–2 %

Vältä:
Vaikean keuhkokuumeen 
ennuste on parempi, jos 
potilas siirretään suoraan 
teho-osastolle.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Vaikean keuhkokuumeen epäily
Tutki CRP, PVK, thoraxkuva ja ota veriviljelyt.
Aloita mikrobilääkitys mahdollisimman nopeasti.
Huom.! Nopeasti alkavassa keuhkokuumeessa 
CRP ei ehdi suurentua eivätkä muutokset kehittyä 
thoraxkuvaan.
Sairaanhoidosta päätetään kokonaistilanteen 
perusteella.
Tehostetun seurannan tai tehohoidon tarve 
arvioidaan, kun
 − 50-vuotiailla tai nuoremmilla hengitystaajuus
    ≥ 25/min ja happikyllästeisyys ≤ 93 % 
 − yli 50-vuotiailla happikyllästeisyys ≤ 90 % 
 − CRP-pitoisuus yli 100 mg/l 
 − leukosyyttimäärä on alle 3 x 109/l tai yli 15 x 109/l.

KUVA 2. Keuhkokuumeisen hoitopaikka.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-100-6
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kolmen päivän kuluessa tai paikkakun-
nalla on mykoplasma tai keuhkokla-
mydiaepidemia, suositellaan niiden 
kattamista mikrobilääkityksellä, jolloin 
amoksisilliiniin liitetään makrolidi tai 
doksisykliini tai siirrytään vaihtoehtoi-
siin lääkkeisiin.

– Levofloksasiinia ja moksifloksasiinia ei suo-
sitella ensisijaislääkkeeksi tai laajalti käy-
tettäväksi keuhkokuumeen hoidossa, jottei 
niiden tärkeitä muita käyttöaiheita etenkin 
virtsatieinfektioiden ja gramnegatiivisten 
bakteerien aiheuttamien infektioiden hoi-
dossa vaarannettaisi. 
• Fluorokinolonien laajaan käyttöön on 

liitetty ongelmamikrobien yleistymisen 
riski. Näitä mikrobeja ovat mikrobilää-
keresistentit Pseudomonas aeruginosa 
-kannat [108], ESBL-kannat (extended-
spectrum beta-lactamase) [109], MRSA-
kannat (methicillin-resistant staphylococ-
cus aureus) [110] ja voimakkaasti toksii-
nia tuottava Clostridium difficile [111].

Kotisyntyisen keuhkokuumeen hoito vuode-
osastolla

– Jos keuhkokuumediagnoosi on epävarma, 
vuodeosastolla keuhkokuumeen ensisijai-
seksi lääkkeeksi suositellaan suonensisäistä 
kefuroksiimia. Kun keuhkokuumediagnoo-
si varmistuu, etenkin terveillä nuorilla on 
suositeltavaa siirtyä G-penisilliiniin (TAU-
LUKKO 2). Kun halutaan kattaa keuhkokla-
mydia tai mykoplasma, hoitoon voidaan 
liittää makrolidi tai doksisykliini. 
• Kefuroksiimi näyttää olevan tehokas 

suonensisäisesti annosteltuna [131–
134] B.

– Levofloksasiinia ja moksifloksasiinia pide-
tään toissijaisina niiden laajaan käyttöön 
liittyvien resistenssiongelmien vuoksi 
[108–111]. Ks. Keuhkokuumeen hoito ja 
TAULUKKO 2. 
• Levofloksasiini [122, 123] B ja [135–

137] A ja moksifloksasiini [112, 117–
121] A ovat tehokkaita kotisyntyisen 
keuhkokuumeen hoidossa.

• Levofloksasiinin ja moksifloksasiinin 

TAULUKKO 1. Kotisyntyisen keuhkokuumeen avohoidossa käytettävät mikrobilääkkeet.

Lääke Annos Näytön aste Huomioitavaa

Ensisijainen

Amoksisilliini 750 mg – 1 g × 3 [112–116] A Ei kata keuhkoklamydiaa eikä mykoplasmaa. Liitä 
tarvittaessa makrolidi tai doksisykliini.1)

Toissijaiset (myös penisilliiniallergiselle)

Harkitaan myös, jos potilas on saanut muuta mikrobilääkehoitoa kolmen edellisen kuukauden aikana tai on tehnyt 
ulkomaanmatkan tai hänellä on vaikea perussairaus

Moksifloksasiini 400 mg × 1 [112, 117–121] A Lisää resistenssiä useille bakteerilajeille.

Levofloksasiini 500 mg × (1–)2 
tai 750 mg x1

[122, 123] B Lisää resistenssiä useille bakteerilajeille.

Toissijaisia penisilliiniallergiselle ja vaihtoehtoiset lievässä keuhkokuumeessa, kun halutaan kattaa  
keuhkoklamydia ja mykoplasma1)

Telitromysiini 400 mg 2 x 1 [113, 124–126] B Yhteisvaikutusriski CYP3A4:n kautta metaboloituvien 
lääkkeiden kanssa.  
Riskit ja hyöty on arvioitava lääkkeeseen liittyvän sel-
keän maksatoksisuuden vuoksi. 

Doksisykliini 100 mg × 2 [127–130] C Ei ainoana lääkkeenä vaikeaoireisessa keuhkokuu-
meessa.  
Pneumokokin lisääntynyt resistenssi rajoittaa käyttöä. 

1)Amoksisilliiniin voidaan lisäksi liittää makrolidi tai doksisykliini. Tällöin potilasta on informoitava riittävästi, jotta varmis-
tetaan molempien antibioottien samanaikainen käyttö.
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välillä ei vaikuta olevan tehoeroa. Ne 
näyttävät olevan yhtä tehokkaita myös 
iäkkäiden sairaalahoitoisen keuhkokuu-
meen hoidossa [138] B.

– Kriittisesti sairaan tai tehohoitoon joutu-
neen potilaan kotisyntyisen keuhkokuu-
meen hoitoon suositellaan kefuroksiimia 
(1,5 g × 3–4 suoneen annosteltuna) tai 
keftriaksonia (2 g × 1 suoneen annostel-
tuna) yhdessä moksifloksasiinin (400 mg 
× 1 suoneen tai suun kautta annosteltuna) 
tai levofloksasiinin (500 mg × 2 tai 750 mg 
× 1 suoneen tai suun kautta annosteltuna) 
kanssa tai makrolidiin yhdistettynä [85].

– Suonensisäisen hoidon jälkeen käytetään 
kotona hoidettavan keuhkokuumeen lääk-
keitä (TAULUKKO 1). Suun kautta annetta-
vaan lääkitykseen tulisi siirtyä potilaan tilan 
parantuessa ja stabiloituessa mahdollisim-
man pian – usein jo muutamien päivien ku-
luttua.

Mikrobilääkehoidon kesto
– Mikrobilääkehoidon kesto on vähintään 

5–7 vuorokautta, ja ennen mikrobilääki-
tyksen lopettamista potilaan tulee olla 2–3 
vuorokautta kuumeeton [141]. Jos potilaal-
la on merkkejä vaikeasta sairaudesta tai hä-
nellä on merkittäviä muita sairauksia, tulee 
harkita pidempää hoitoa.

– Vuodeosastohoidossa tulee seurata veren-
painetta, hengitystaajuutta ja happikylläs-
teisyyttä [141]. Keuhkokuume suurentaa 
sydäntapahtumien riskiä [142, 143].

– Keuhkokuumeesta toipuminen saattaa kes-
tää viikkoja, mikä on otettava huomioon 
sairausloman pituuden arvioinnissa.

Komplikaatiot ja seuranta

– Äkillinen keuhkoputkitulehdus voi muut-
tua sekainfektion kautta keuhkokuumeeksi 
erityisesti iäkkäillä [9].

– Kotisyntyisen keuhkokuumeen hoidossa 
on arvioitava hoitovaste viimeistään 72 tun-
nin kuluttua hoidon aloituksesta ja huomi-
oitava varhaisen hoidon epäonnistumisen 
mahdollisuus [144, 145] B. CRP-pitoisuus 
pienenee varsin usein vasta kolmantena tai 
neljäntenä hoitovuorokautena, vaikka lääki-
tys tehoaisi.

– Potilasta tulee kehottaa ottamaan yhteyttä 
hoitavaan lääkäriin missä tahansa sairauden 
vaiheessa, jos hänen kuntonsa heikkenee 
uudelleen tai oireet (erityisesti kuume) ei-
vät helpota 2 vuorokaudessa.

– Jos mikrobilääkehoidolla ei saada hoitovas-
tetta, on selvitettävä seuraavat seikat: 
• Onko keuhkoklamydia ja mykoplasma 

katettu? Tarvittaessa siirrytään vaihtoeh-

TAULUKKO 2. Kotisyntyisen keuhkokuumeen suonensisäisen mikrobilääkehoidon aloitusvaihtoehdot vuodeosastolla.

Lääke Annos Näytön aste Huomioitavaa

Ensisijaiset 

Kefuroksiimi1) 1,5 g × 3–4 i.v. [131–134] B Tehoaa keuhkokuumeen lisäksi moniin muihin vakaviin 
infektioihin.  
Suun kautta annetun valmisteen teho ei ole riittävä. 

G-penisilliini1) 2 MU × 6 tai 
2,5–5 MU × 4 i.v.

[139, 140] D Hyväkuntoiselle nuorelle, jolla on lohkokeuhkokuume 
eikä muita tauteja. 
G-penisiliini voidaan vaihtaa kefuroksiimin tilalle pneu-
mokokin varmistuttua keuhkokuumeen aiheuttajaksi. 

Toissijaiset 

Moksifloksasiini 400 mg × 1 i.v. 
tai p.o.

[112, 117–121] A Oraaliseen lääkitykseen siirrytään heti, kun se on 
mahdollista.

Levofloksasiini 500 mg × 2 tai 
750 mg × 1 i.v. 
tai p.o.

[135–137] A Oraaliseen lääkitykseen siirrytään heti, kun se on 
mahdollista.

1)Voidaan antaa yhdessä oraalisen makrolidin tai doksisykliinin kanssa keuhkoklamydian ja mykoplasman kattamiseksi.
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toiseen lääkitykseen (ks. TAULUKKO 1). 
Muiden seuraavassa lueteltavien komp-
likaatioiden todennäköisyys tulisi sen 
lisäksi aina arvioida.

• Liittyykö keuhkokuumeeseen muuta 
hoitoa vaativa komplikaatio? Ks. kohta 
Keuhkopussin neste- ja märkäkertymä.

• Onko taustalla jokin epätavallinen tau-
dinaiheuttaja, kuten 
* Staphylococcus aureus
* tuberkuloosi
* Pneumocystis jirovecii (HIV, immu-

nosuppressio)
* legionella, histoplasmoosi tai muu 

harvinainen taudinaiheuttaja (potilas 
esim. matkailija)?

• Onko taustalla muu tauti kuin keuhko-
kuume (ks. TAULUKKO 3)?
* Tavallisimmin keuhkoahtaumataudin 

paheneminen (ks. Käypä hoito -suo-
situs Keuhkoahtaumatauti).

Keuhkopussin neste- ja märkäkertymä
– Sairaalaan lähetetyistä keuhkokuumepoti-

laista noin 40 %:lla on keuhkokuvassa epäil-
tävissä pleuranestettä [146]. 
• Pleuraeffuusio ei aina näy keuhko-

jen röntgenkuvassa. Keuhkokuumeen 
komplikaatioepäilyissä onkin aihetta 
herkästi tehdä jatkotutkimuksia (pleu-
rojen ultraäänitutkimus, keuhkojen TT-
tutkimus) [147–149] B.

– Jos pleuranestekertymän (parapneu-
monisen effuusion) paksuus on vähintään 
10 mm, tulisi harkita pleurapunktiota mie-
lellään ultraääniohjauksessa.

– Pleuranestekertymä on komplisoitunut, 
kun se täyttää yli puolet hemithoraxista tai 
komplisoitumiseen viittaavasti pleuranes-
teen [145]
• pH on korkeintaan 7,20
• glukoosipitoisuus on alle 2,0 mmol/L
• LDH-pitoisuus on vähintään 1 000 U/L.

– Empyeemasta puhutaan, kun 
• pleuraneste on sameaa
• pleuraneste on märkäistä
• gramvärjäys tai bakteeriviljely on positii-

vinen.
– Komplisoituneessa pleuranestekertymässä 

(parapneumonisessa effuusiossa) ja em-
pyeeman yhteydessä pleuratila tulee tyh-
jentää. Vaihtoehtoja ovat tyhjennyspunktio, 
pleuradreeni ja torakoskooppinen tyhjen-
nys ja puhdistus.

– Myöhästynyt dreenin laitto johtaa hidastu-
neeseen paranemiseen, jolloin voidaan jou-
tua pleuran operatiiviseen poistoon (dekor-
tikaatioon) [150].

– Komplisoituneen parapneumonisen ef-
fuusion ja empyeeman riskitekijöitä ovat 
krooninen alkoholinkäyttö ja suonensisäis-
ten huumeiden käyttö. Laboratoriokokeissa 
riskitekijöitä ovat seerumin albumiinipi-
toisuus < 30 g/l, CRP > 100 mg/l, trom-
bosyyttipitoisuus > 400 × 109/l ja seeru-
min natriumpitoisuus < 130 mmol/l [146, 
151] A.

– Jos hoitovaste ei ole oletettu, keuhkojen 
röntgenkuva herättää absessiepäilyn tai 
pleurapunktiossa todetaan empyeema, tu-
lee tehdä keuhkojen TT-kuvaus.

– Jos tupakoivan potilaan keuhkokuvassa nä-
kyy keuhkoportin tai välikarsinan turpeutta 
keuhkokuumeeseen liittyvästi (epäily se-
kundaarisesta keuhkokuumeesta), suositel-
laan TT-tutkimusta.

TAULUKKO 3. Keuhkokuumeen erotusdiagnostiikassa 
huomioitavia sairauksia tai löydöksiä.

Äkillinen keuhkoputkitulehdus

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

Sydämen vajaatoiminta 

Aiemmat keuhkomuutokset 

Keuhkotuberkuloosi

Kasvain

Allerginen alveoliitti

Eosinofiilinen keuhkokuume

Atelektaasi

Keuhkoinfarkti

Diffuusi alveolivaurio

Organisoituva keuhkokuume

Interstitiaaliset keuhkosairaudet ja idiopaattinen keuh-
kofibroosi (IPF) sekä niiden akuutit pahenemisvaiheet

Vaskuliitti
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Alahengitystieinfektiot (aikuiset)

Keuhkojen seurantaröntgenkuvaus
– Jos potilas on perusterve, tupakoimaton, 

alle 50-vuotias ja paranee hyvin, keuhkojen 
rutiinimaista seurantaröntgenkuvausta ei 
tarvita.

– Keuhkokuumeen sairastaneilta löydetään 
tavallista useammin keuhkosyöpä jopa vuo-
sia keuhkokuumeen parantumisen jälkeen. 
Yli puolet keuhkosyövistä kuitenkin tode-
taan 3 kuukauden kuluessa sairaalaan jou-
tumisesta [152].

– Yli 50-vuotiaille ja tupakoiville potilaille 
suositellaan keuhkojen seurantaröntgen-
kuvausta noin 6–8 viikon kuluttua mutta 
viimeistään 2–3 kuukauden kuluttua kotiu-
tuksesta [152, 153] B.

– Radiologiset muutokset korjaantuvat usein 
huomattavasti hitaammin kuin potilas paranee. 

• Lievässä ja keskivaikeassa keuhkokuu-
meessa 30  %:lla potilaista keuhkokuva-
löydös oli korjaantunut 10 päivän ku-
luessa ja 70  %:lla kuukauden kuluessa, 
vaikka kliininen tila oli 93 %:lla korjaan-
tunut jo 10 päivän kuluessa [154].

• Vaikeassa keuhkokuumeessa keuhkoku-
va oli kuukauden kuluttua siistiytynyt 
vasta 53 %:lla potilaista [83]. On todet-
tu, että erityisesti pneumokokkikeuhko-
kuumeessa ja iäkkäillä potilailla keuhko-
kuvan korjaantuminen näkyy viiveellä 
[155, 156].

• Yli 70-vuotiailla keuhkokuumepotilailla 
tehdyssä tutkimuksessa 84 %:lla potilais-
ta keuhkokuva oli siistiytynyt 12 viikon 
kohdalla [156].
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