
Klassisen psykosomaattisen 
sairausmallin mukaan astma 
oletettiin psykogeeniseksi 
separaatioahdistuksen aiheut-

tamaksi taudiksi.  Tästä käsityksestä on 
sittemmin tiedon lisääntyessä luovuttu. 
Astma on todettu inflammaatiosairau-
deksi, johon liittyy myös rakenteellisia 
muutoksia keuhkoputkissa. Modernista 
stressitutkimuksesta tiedämme, miten 
pitkään jatkuva, hallitsemattomaksi 
ja kielteiseksi koettu stressi vaikuttaa 
immuunivasteeseen. Trierin stressites-
tissä henkilön on pidettävä esitelmää 
valkotakkisten henkilöiden edessä. 
Puhujaa keskeytetään toistuvasti ikävillä 
ja tiukoilla kysymyksillä. Jo 30 minuutin 
kuluessa voidaan koehenkilön verestä 
mitata koholla olevia sytokiinitasoja. 
Korkea kielteinen tunneaktivaatiotaso 
saattaa kumuloituessaan lisätä erilai-
sia sairausriskejä, jotka eivät liity vain 
mielenterveyteen.

Ahdistuneisuushäiriöiden 
esiintyvyys astmapotilailla
Ahdistuksen ja astman yhteyksiä on 
tutkittu väestössä sekä poikkileikkaus-
asetelmissa että etenevissä asetelmissa. 
Astmapotilailla ahdistuneisuushäiriöt 
ja mielialahäiriöt ovat tavallisia. Vai-
keahoitoisilla potilailla on enemmän 
psykiatrista oireistoa kuin hyvässä 
hoitotasapainossa olevilla (1). Hyvä 
hoitomyöntyvyys näyttää liittyvän vä-
häisempään depressiivisyyteen. Viime 
vuonna julkaistun meta-analyysin mu-
kaan nuoruusiän astmapotilaalla on 
ikätovereitaan merkitsevästi todennä-

köisemmin ahdistuneisuushäiriö vai-
kutuksen koon ollessa keskinkertainen 
(d = 0,37; 95%CI: 0,24–0,50, P < 0,001). 
Heillä on niin ikään yleisemmin ahdis-
tuneisuusoireilua (d = 0,29; 95%CI: 0,19-
0,39, P < 0,001) (2). Nuorilla astmapoti-
lailla on myös merkitsevästi enemmän 
masennusoireistoa kuin ikätovereillaan 
ja masennuksen (OR= 2,09; 95% CI, 
1,65–2,64; p < 0,001 ja ahdistuneisuus-
häiriöiden (OR=1,83; 95% CI, 1,63–2,07; 
p < 0,001) riski astmaan sairastumisen 
jälkeen on merkitsevästi suurempi kuin 
muilla nuorilla (3). 

Ahdistuneisuushäiriöistä ja masen-
nuksesta kärsivillä aikuisilla esiintyy 
enemmän pitkäaikaissairauksia ja nii-
den osuus on suurempi kuin muus-
sa väestössä huolimatta häiriön vai-
keusasteesta (4). Aikuisiässä astmaa 
sairastavilla on vastaavasti muuta vä-
estöä tavallisemmin ahdistuneisuus-
häiriöitä, etenkin paniikkikohtauksia 
ja -häiriötä sekä mielialahäiriöitä (5). 
Vaikea-asteinen astma saattaa lisätä 
ahdistuneisuusoireita, mutta astma ei 
selitä kattavasti potilaiden psykiatris-
ta sairastavuutta (6). Paniikkihäiriöön 
näyttää liittyvän lisääntynyttä astmaan 
sairastumisen riskiä ja astmaan taas 
paniikkihäiriöön sairastumisen riskiä 
etenevissä väestötutkimuksissa (5). 
Psykiatristen häiriöitten yhteyksistä 
erilaisiin astman alatyyppeihin ei tiede-
tä riittävästi, mutta yhteyksien vaihtelu 
astmatyypistä toiseen on todennäköis-
tä. Tähän viittaa esimerkiksi atooppi-
sessa ihottumassa havaittava korkea 
ahdistuneisuustaso (6,7). 
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Astma ja ahdistus

Kohonnut ja hallitsematon stressi-
taso saattaa kumuloituessaan lisätä 
erilaisia sairausriskejä, jotka eivät 
liity vain mielenterveyteen. Saman-
aikainen psykiatrinen häiriö heiken-
tää entisestään potilaan elämänlaa-
tua ja etenkin masennus näyttäisi 
heikentävän hoitomyöntyvyyttä 
ja lisäävän hoidon laiminlyöntiä, 
jolloin esimerkiksi sairaalahoitoja 
esiintyy tavallisemmin. Astmaa 
sairastavilla nuorilla ja aikuisilla 
ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 
ovat väestöä tavallisempia.
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Samanaikainen psykiatrinen häiriö 
heikentää entisestään potilaan elä-
mänlaatua ja etenkin masennus näyt-
täisi heikentävän hoitomyöntyvyyttä ja 
lisäävän hoidon laiminlyöntiä, jolloin 
esimerkiksi sairaalahoitoja esiintyy ta-
vallisemmin (5). Ehkä toisin kuin odot-
taisi, ahdistuneisuus ei näytä lisäävän 
astmapotilaiden päivystysaikaisia hoi-
toja (8), mutta terveydenhuollon ko-
konaiskustannukset näyttävät olevan 
kuitenkin suuremmat, kun potilaalla 
on samanaikaisesti astma ja jokin mie-
lenterveyden häiriö (9). 

Taustatekijät
Astmaa ja allergiaa (OR=2,6) on ha-
vaittu tavallisemmin paniikkihäiriöstä 
kärsivien potilaiden lapsilla kuin muis-
ta psykiatrisista oireista kärsivien tai 
terveiden verrokkien lapsilla. Allergian 
sukutaustalla näyttää olevan niin ikään 
merkitsevä yhteys paniikkikohtausten 
ilmaantuvuuteen (OR=1,8) (10). Ast-
malla ja ahdistuneisuushäiriöillä saattaa 
siten olla yhteistä geneettistä taustaa. 
Suomalaisessa ja espanjalaisessa väes-
töaineistoissa onkin havaittu astman ja 
paniikkihäiriön liittyvän neuropeptidi-
S:n reseptorigeenin yhden nukleotidin 
polymorfismiin (12). Viime vuosina on 
saatu näyttöä siitä, että äidin raskau-
den aikaisen stressin ja lapsen atopian 
välillä saattaa olla yhteys (13). Samai-
nen stressi näyttää liitty-
vän lapsen myöhemmän 
mielenterveyden häiriön 
riskitekijöihin (14). Suo-
liston mikrobiflooran 
muutokset on liitetty 
sekä astmaan ja sen vai-
keusasteeseen että ahdis-
tuneisuushäiriöihin (15,16). Näin ollen 
monet immuniteetin säätelyyn liittyvät 
biologiset tekijät liittyvät sekä ahdistu-
neisuuteen että astmaan. 

Atooppisia sairauksia on myös ast-
maa laajempana ryhmänä liitetty ah-
distuneisuushäiriöihin ja depressioon. 
Jos kaksosella on atooppinen sairaus, 
niin on todennäköisempää, että toisella 
kaksosella on internalisoiva psykiatri-
nen häiriö kuten ahdistuneisuushäiriö, 
mutta tässä kaksostutkimuksessa ei 
havaittu komorbiditeettiä selittävää 
geneettistä yhteyttä (17). Atooppinen 
dermatiitti saattaa nuorilla olla krooni-
sempi, jos tilaan liittyy ahdistuneisuutta 
tai masennusta (18). Atooppiselle poti-
laalle voi syntyä ahdistuksen ja atoop-
pisen sairauden välinen noidankehä, 
jossa kumpainenkin pahentaa toisen 
ilmenemistä (19). Ahdistus saa aikaan 
immuunijärjestelmän säätelyhäiriötä ja 
voi siten voimistaa T2-vasteita.

Psykososiaalisista te-
kijöistä mm. lapsuuden 
ajan stressi on liitetty 
etenevästi isossa väes-
töaineistossa annos-
vastesuhteessa astman 
ilmaantuvuuteen (20). 
Lapsuuden stressi yliher-

kistää HPA-akselin toimintaa ja vaikut-
taa siten immunologisiin toimintoihin. 
Astmaattinen inflammaatio saattaa olla 
sellaisenaan ahdistustasoa nostavaa, 

sillä immuniteetin muutokset voivat 
olla psykiatrisen oireilun lisääntymisen 
taustatekijä. Toisaalta astman hoitoon 
käytetyt B-reseptoreihin vaikuttavat 
lääkkeet saattavat aiheuttaa ahdistusta 
ja pitkään käytettynä mantelitumak-
keessa sijaitsevien B-reseptorien her-
kistymistä altistaen potilaan ahdista-
ville signaaleille. 

Keskushermosto säätelee myötä-
syntyisen immuniteetin toimintoja ja 
toisaalta perifeerisillä sytokiineillä on 
sentraalisia vaikutuksia. Tunteiden sää-
telyjärjestelmämme ovat evoluution 
aikana rakentuneet immuniteettia sää-
televän HPA-akselin ympärille. Loisien 
ja taudinaiheuttajien häätäminen on si-
ten tavallaan sukua tunteiden säätelyl-
le. On näin ollen hyvin ymmärrettävää, 
että stressin, psykiatristen ja muiden 
sairauksien välillä on tiiviitä yhteyksiä. 
Keskushermosto voi jarruttaa infektioi-
hin liittyvää inflammaatiota suolistossa 
ja keuhkoissa. Allergeenit tai infektiot 
saavat  ILC2-lymfosyytit vapauttamaan 
sytokiineja, jotka johtavat liman tuotan-
toon ja lihasten supistumiseen, jotta 
ärsyke voitaisiin poistaa elimistöstä. 
ILC2-solujen noradrenaliinireseptori-
en on hiljattain havaittu liittyvän niiden 
ja eosinofiilien määrän säätelyyn sekä 

Atooppiselle potilaalle voi syn-
tyä ahdistuksen ja atooppisen 
sairauden välinen noidankehä, 
jossa kumpainenkin pahentaa 
toisen ilmenemistä.
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sytokiinituotantoon (21). Aivot voivat 
siten säädellä varsin suoraan astmaan 
liittyvien immuunisolujen määrää.

Hoito
Astmapotilaan psykiatrinen häiriö hei-
kentää hänen elämänlaatuaan ja saattaa 
lisätä terveyspalvelujen käyttöä epätar-
koituksenmukaisesti. Ahdistuneisuus-
häiriö saattaa jäädä tunnistamatta, 
koska tunne hengitysvaikeuksista on 
sekä ahdistukseen että astmaan liittyvä 
oire. Bronkokonstriktiota sen sijaan ei 
esiinny vain ahdistuksen seurauksena. 
Lapsen ja nuoren astma saattaa heiken-
tää myös vanhemman elämänlaatua ja 
toisinaan samanaikaiseen sairastami-
seen liittyy vanhempi-lapsisuhteen 
häiriöitä.

Ahdistuneisuushäiriön hoidossa 
erilaiset psykoterapiat ovat vaikutta-
via. Eniten on tutkittu aikarajoitteisia 
muutamasta viikosta muutamaan kuu-
kauteen kestäviä terapioita. Valitetta-
vasti aikarajoitteisia, lyhyempiä tera-
pioita ei ole Suomessa juuri saatavilla. 
Pitkäkestoinen kuntoutusterapia on 
soveltuvaa, jos työkyky on uhattuna ja 
oireilua on pitkäaikaisesti. Vähintään 
keskivaikeaa ahdistusta voidaan hoitaa 
lääkkeellisesti etenkin SSRI-lääkkeillä. 
Vaikeaa astmaa sairastavien potilaiden 
depression hoidon satunnaistetussa ja 
kontrolloidussa tutkimuksessa havait-
tiin mielialan kohentumisen lisäksi 
astman kontrollin parantuneen ja kor-
tikosteroidien tarpeen vähentyneen 
essitalopraamilla kolmen kuukauden 
seurannassa (22). Toisaalta esim. ven-
lafaksiinin on raportoitu aiheuttaneen 
astmaattisia oireita, jotka väistyivät 
kun lääke lopetettiin (23). On esitetty, 
että serotoniinitason nousu saattaisi 
provosoida astmaa (24). Masennus-
lääkkeillä on toisaalta todettu anti-in-
flammatorisia vaikutuksia, mutta bron-

kusten hyperreaktiviteettia ne eivät 
hillitse (25). 

Käytettäessä serotonergisiä lääkkei-
tä tulee kiinnittää huomiota ahdistus-
oireitten kulun ohella astman vaike-
usasteeseen. Valmiste on tarvittaessa 
vaihdettava toisen tyyppiseen lääkkee-
seen, kuten pregabaliini, bupropioni tai 
agomelatiini. On aiheellista kiinnittää 
huomiota potilaan elintapoihin, sillä 
psykiatrisesta häiriöstä kärsivä tupa-
koi tavallisemmin myös astmaa sai-
rastaessaan. Tavallisiin psykiatrisiin 
häiriöihin liittyy lisäksi merkittävää 
stressin säätelykyvyn heikkoutta, joten 
potilasta on hyvä valistaa stressinhal-
linnan merkityksestä ja rentoutumisen 
tärkeydestä.
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