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Möjliga undersökningsmetoder för barn 
under 2(3) år

• Tidalandningsanalyser
• Passiv lungmekanik
• Forcerade expiratoriska flöden (squeez)
• Kroppspletysmografi

• Gasutsköljningstekniker   (Per G)

• Forced oscillation technique (FOT) 
• FeNO
• Diffusions kapacitet 

forskning



Särskilda svårigheter med att genomföra 
undersökningar på små barn (i varierande 

grad beroende på teknik):

• Behov av att sedera från ca 1 mån ålder (kloralhydrat)
• Dyr utrustning (få centra)
• Tidsödande ( ca 2-3 timmar/undersökning)
• En hel del standardiseringsarbete kvarstår
• Referensvärden (få publicerade, vissa saknas helt, 

behov av lokala)



Collin medicals

Ecomedics

”Jaeger-box” 



Särskilda svårigheter med att bedöma 
resultat på små barn: 

(i varierande grad beroende på teknik)

Stor variabilitet på olika mätvärden (växande individ)

• Luftvägskalliber, flödet påverkas av r4

• Lungvolym (ändras dynamisk)t- andningsfrekvens
sömndjup
”laryngeal breaking”
sjukdomsgrad

• Luftvägsstabilitet (bröstkorgcompliance, alveoliseringsgrad)



Den tidala flöde-volym kurvan

• Tidalvolym
• Andningsfrekvens
• Inspired/Expired Times (tI, tE, ratio I/E)
• Time (eller volym) till PEF (tPTEF, tPTEF/tE)
• Kurvform



Användbarhet:

-Vid obstruktion: stor 
variabilitet, svårt skilja 
friskt från sjukt om ej 
uttalade förändringar

-fra. Gruppnivåskillnader



Passiv Lungmekanik
Singel occlusion tecnique (SOT)

Respiratoriska systemet (rs) 
(”från näsa till bröstkorg”)

compliance (Crs)

-under 18 månader främst lungans
compliance

resistans (Rrs)
-spädbarnen är näsandare, huvuddelen 
av resistansen uppkommer i näsan



Hering-Breuer reflexen

-passiv utandning

Tolkningen förutsätter:

-singel compartment

-total relaxation

-inga tryckförändringar under 
utandningen

Användbarhet:

-compliance, fra vid restriktivitet 



Helkroppspletysmografi
Mäter specifik resistans ( sRaw) och funktionell residual kapacitet (FRC)

Barnet ligger i pletysmografen, några andetag mot motstånd (slutare)
P1V1 = P2V2   (Boyls lag)
Tryck och volym mäts i boxen, samt trycket i masken ≈ trycket i lungan





Helkroppspletysmografi
Användbarhet:

• Lungvolym vid expiratoriska flödesmätningar

• Lungvolym (restriktiv sjd, hyperinflation, etc)

• Airtrappning- ”skillnad mellan lungvolym mellan 
inertgasmätt uppmätt volym och 
pletysmografiskt”

• Referernsvärden- minskat med modern 
utrustning-saknas lokala!



Helkroppspletysmografi

• Ger förutom lungvolymen också ett mått på
resistansen i luftrören (FRC x Raw= specifik Raw)

Flöde

Box volym

Inandning, ung. övre 
luftvägar

Utandning, ung. 
nedre luftvägar

Referensvärden?

Oklar klinisk relevans



Rapid Thoracic Compression
Technique (RTC)

• En uppblåsbar kudde placeras på barnets
bröstkorg, med en oeftergivlig väst runt 
thorax och buk

• Efter en spontan inandning blåses kudden
upp hastigt och momentant, vilket resulterar i 
en partiell forcerad exspiration

• Flödet vid FRC (V’maxFRC) mäts
• Det hela upprepas med ökande tryck tills det

att flödesbegränsning uppstår
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V’max,frc vs. Length for Normal Healthy Infants 
and Children

(279 Subjects, Pooled Data from Tepper and Stocks 
For ERS/ATS Task Force )

Sly, ERJ, 2000



Maximala exspiratoriska flöde-
volym-kurvor

• Raised Volume RTC - En vidareutveckling av
Tidal RTC tekniken

• Härmar vuxenspirometri genom att åstad-
komma maximalt inandningsläge (vital-
kapacitet) före den forcerade exspirationen

• Detta görs genom att trycksätta barnets
luftvägar (3 kPa) ett antal gånger

• Efter en maximal “inandning” trycksätts
västen och den maximala exspiratoriska
flöde-volym-kurvan registreras

• FEV0,4, FEV0,5, FVC, MEF25, MEF50, MEF75



Method of Generating Forced Expiratory 
Flow - Volume Curves from Raised Lung 

Volume

Henscen & Stocks, 1999



Relations of Forced Expiratory Flows to 
Subject Length

Jones, AJRCCM, 2000



Relations of Forced Expiratory Flows to 
Subject Length

Jones, AJRCCM, 2000



Maximala exspiratoriska flöde-volym-kurvor
Användbarhet:

• Grad av obstruktivitet

• Monitorering av patient

• ”Tracking” 

• Följa sjukdomsgrupper ( ex BPD )



Sjukdomsgrupper som kan vara aktuella att 
undersöka med infant LFT

• Kroniska lungsjd (BPD, CF, mekoniumapiarationer, interstitiella
lungsjd, lunghypoplasier, etc)

• Kongenital missbildning (diafragma bråck, cystiska 
missbildningar, eosofagusatresier etc)

• ”Wheezing disorders” (atypiska, svåra fall, ex thracheomalacier, 
oklara fall, OB, svår astma?) 



Vilken nytta har man av att undersöka spädbarn 
med ILFT?

Kliniskt perspektiv
• Tidig diagnos
• Monitorera sjukdomsutveckling
• Följa effekter av intervention

Forskning
• Lungfysiologi (friska, sjukdom)
• Sjukdomsspecifika ”outcome”

• Men ”Tillsvidare bör man visa viss försiktig när man drar 
kliniska slutsatser för enskilda patienter”
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