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Miksi käytetään oskillometriaa?	

•  Astman diagnostiikan osuvuus paranee kun 
käytetään keuhkofunktiotestejä	

•   	
•  Pienillä lapsilla (alle 7 v) on epätodennäköistä 

kyetä spirometriaan (forseerattu puhallus), 
”aktiivinen yhteistyö"	

•   	
•  Oskillometria vaatii vain ”passiivista 

yhteistyötä”	



Kenellä käytetään oskillometriaa?	

λ  3-7 v lapset pääasiallinen kohderyhmä	

λ   	
λ  Jo kouluikäisillä nykyviitearvot kyseenalaiset	
λ   	
λ  Muutos rasituksessa tai bronkodilaatiossa 

objektiivisempi kuin perustilan poikkeama 
viitearvoista	

λ   	
λ  Tulevaisuudessa aikuisille?	



Perussuureita	

λ  Impedanssi ~ mitta siitä, paljonko voimaa 
tarvitsee saamaan ilmaa ilmateiden läpi	

λ   	
λ  Resistanssi R ~ mitta siitä, paljonko energiaa 

tarvitaan saamaan tietty ilmamäärä ilmateiden 
läpi ja puhaltamaan keuhkot laajenemaan, mitta 
ilman että hengitystiet antavat periksi – R5, 
R10, R20 – eri äänitaajuksilla mitattu	

λ   	
λ  Resistanssi ~ virtausvastus, ”kun resistanssi on 

suurempi, ilmatiet ovat ahtaammat”	



Perussuureita	

λ  Reaktanssi X ~ energia, jonka keuhkojen 
kimmoisuus antaa, kun palaavat normaalitilaan 
paineaallon laajennettua niitä – X5, X10, X20	

λ   	
λ  ”mitä pienempi reaktanssi, sen enemmän 

ilmatiet huojuvat pulssien myötä”	
λ   	
λ  Koherenssi ~ Arvio mittauksen laadusta	



Fysiikka taustalla	

λ  Kokonaisvastus impedanssi huomioi sekä 
ilmateiden ”jäykän” vastuksen R, että ilmateiden 
varastointikapasiteetin tuoman vastuksen 
(kapasitiivinen vastus) ja muodonmuutoksen 
tuoman liike-energian tarpeen (inertiivinen 
vastus) [yhdessä reaktanssi X] 	

λ   	
λ  Vrt sähkötekniikassa RLC-piiri	



Fysiikka taustalla	

λ  Kapasitiivinen ja inertiivinen vastus ovat 
riippuvaisia virtausaallon taajuudesta	

λ   	
λ  Kapasitiivinen komponentti suurempi matalilla 

taajuuksilla, inertiivinen korkeilla taajuuksilla	

λ   	
λ  Resonanssitaajuus Fres on X:n nollakohta: 

kapasitiivinen ja inertiivinen vastus ovat yhtä 
suuret	



Spirometria	

λ  Spirometria perustuu maksimaalisiin virtauksiin 
ja tilavuuksiin: Virtaus = tilavuusmuutos / aika	

λ   	
λ  Virtaus = Paine / virtausvastus	

λ   	
λ  Paine = Voima / pinta-ala	

λ   	
λ  Yksinkertaiset laskelmat, tarkka mittaus	



Oskillometria vs. spirometria	

λ  Oskillometriassa hyödynnetään fysikaalisia 
parametrejä ja saadaan monimutkaisempien 
laskelmien kautta esiin virtausvastus	

λ   	
λ  Monimutkaiset laskelmat → alttius virheille	

λ   	
λ  Virtausvastus oikeastaan hyödyllisempi tieto 

kuin virtaus, virtauksessa voima myös vaikuttaa	



Oskillometrian tulkinta	

λ  Voidaan tehdä ilman (ulkojuoksu) rasituskoetta 
tai sen kanssa	

λ   	
λ  R5 ”tärkein mitta”. Antaa käsityksen ilmateistä 

kokonaisuutena, myös pienistä ilmateistä	

λ   	
λ  10 Hz ja varsinkin 20 Hz ääniaallot jäävät 

suuriin ilmateihin → R10 ja R20 mittaavat 
lähinnä suurten ilmateiden vastusta	



Oskillometrian tulkinta	

λ  R5 yli 150 % viitearvosta (yli +2,5 SD) 
perustilassa vastaa obstruktiota	

λ   	
λ  R5 nousu +40 % tai enemmän rasituksen 

jälkeen on astmalle diagnostinen muutos, 35-40 
% on astmalle viitteellinen	

λ   	
λ  R5 lasku -40 % bronkodilaatiokokeessa 

diagnostinen, 35-40 % viitteellinen	



Obstruktion taso	

λ  Proksimaalisessa R5 on koholla ja R on 
taajuusriippumaton: R5 ja R20 samaa tasoa	

λ   	
λ  Distaalisessa R5>R20 ja X5 on matala	

λ   	
λ  Distaalisessa Fres on korkea 

λ  Käytännössä obstruktion tasolla on vähäinen 
merkitys	



Oskillometrian tulkinta	

λ  Reaktanssi X antaa lisätietoa, mutta ei varmaa 
diagnoosia	

λ   	
λ  X5 muutos -0,20 kPa/l*s tai enemmän on 

astmalle viitteellinen löydös rasituksessa, +0,20 
kPa/l*s viitteellinen bronkodilaatiokokeessa	

λ   	
λ  Bronkodilaatiomuutos X5 +40 % myös 

mahdollinen raja (Brashier ym.) 	



Oskillometrian viitearvot	



Oskillometrian viitearvot	

Mitä	pienempi	lapsi,	sitä	suurempi	R5	on	normaali	
	
Mitä	pienempi	lapsi,	sitä	pienempi	(enemmän	nega5ivinen)	X5	on	normaali	
	
Isolla	lapsella	selväs5	poikkeava	R5-arvo	voi	pienella	olla	täysin	normaali	



Koherenssi, mikä riittää?	

λ  0,9 hyvä	

λ   	
λ  0,8 melko hyvä	

λ   	
λ  0,7 voi vielä tulkita 

λ  alle 0,7 on parasta jättää tulkitsematta tai sanoa 
lausunnossa, että laatu on epäluotettava 

λ  yleensä keskiarvoistus: 3 testiä/vaihe – jos joku 
selvästi poikkeaa muista, niin voi jättää pois	



Normaalilöydös, poika 6 v	



Viitteellinen rasituslöydös, tyttö 3 v	

Rasituksen	jälkeen	R5	+38	%	



Selvä rasitusastmareaktio, tyttö 6 v 	
Perusvaihe	 Rasituksen	jälkeen	

Bronkodilaa5okoe	 Rasituksen	jälkeen	R5	muutos	+77	%	
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