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❙ ❙ De goda behandlingsresultat som inhalationssteroiderna
har givit hos barn med allergisk astma har lett till att efterfrå-
gan av lungfunktionsundersökningar har minskat för de äldre
barnen. Där har i stället intresset fokuserats på utveckling av
markörer för monitorering av den astmatiska inflammatio-
nen. Vid småbarnsastma är behandlingsresultaten däremot
generellt sett inte lika goda, och differentialdiagnostiken inte
sällan svår. I den medicinska skötseln av barn med cystisk fi-
bros (CF) har behovet av att kunna följa behandlingseffekter
och lungfunktionsutveckling med lungfysiologiska under-
sökningar snarast ökat med dagens intensiva behandling. En
patientgrupp med lungsjukdom som har tillkommit under de
senaste decennierna är mycket för tidigt födda barn med bron-
kopulmonell dysplasi (BPD). 

Traditionell spirometri kräver aktiv medverkan av patien-
ten och kan därför inte genomföras på barn som är under 5–6
år. Det finns således ett klart behov av objektiva metoder för
mätning av lungfunktion hos spädbarn och småbarn. Ett an-
vändningsområde är t ex lungfunktionsmätning som hjälp i
differentialdiagnostiken när diagnosen är oklar. Andra an-
vändningsområden är lungfunktionsmätning som hjälpme-
del för att följa behandlingseffekter och/eller sjukdomsför-
lopp. 

Erfarenheter rapporteras
I detta nummer av Läkartidningen publicerar Lars Lager-
strand och medarbetare sina erfarenheter av mätning av
lungfunktion hos spädbarn och småbarn. De presenterar sär-
skilt sina erfarenheter av lungfunktionsmätning med hjälp
av s k forcerat exspiratoriskt flöde med »squeeze«-teknik.
Dessutom beskrivs analys av flöde–volym vid spontan and-
ning liksom passiv lungmekanisk undersökning för att regi-
strera trycket i luftvägarna i tillägg till luftflödet och voly-
men. 

Nämnas kan att man i Läkemedelsverkets uppdaterade re-
kommendationer för behandling av astma konstaterar att be-
stämning av flöde–volymkurvans utseende hos barnet kan ge
värdefull tilläggsinformation till »peak expiratory flow«
(PEF) och den forcerade exspiratoriska volymen under den
första sekunden (FEV1). Vidare framhålls där att det för små-
barn, där det är svårt att genomföra traditionella lungfysiolo-

giska undersökningar, finns möjlighet att undersöka flö-
de–volymkurvor i speciallaboratorium [1].

Viktiga frågor
Lagerstrands och medarbetares erfarenhet är att lungfunk-
tionsundersökning, särskilt den forcerade exspirationen, har
en klinisk plats vid utredning av små barn med lungsjukdo-
mar. I artikeln framhålls de uppenbara fördelar som metoder-
na erbjuder i kliniken, medan begränsningar i tillämpbarhet
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diskuteras mer sparsamt. Lagerstrand och medarbetare har
valt att exemplifiera metodernas användbarhet genom att pre-
sentera tre kliniska fall där lungfunktionsundersökningarna
varit av stort värde för diagnos och behandling. Exemplen vi-
sar övertygande undersökningarnas värde i de presenterade
fallen. 

Läsaren får dock inte svar på två viktiga frågor som berör
metodens tillförlitlighet: 

– Hur reproducerbar är metoden inom samma undersökning,
dvs hur många »squeeze« bör utföras per undersöknings-
tillfälle för att adekvat beskriva lungfunktionerna (intra-
individuell variabilitet av t ex den funktionella residualka-
paciteten, FRC)?

– Hur frekvent är uppvaknande under/efter en »squeeze« om
denna utförs i spontan sömn, dvs utan sedering med klo-
ralhydrat?

Analys av tidalt flöde–volym
Analys av tidalt flöde–volym är en tillförlitlig metod vid fast-
ställande av ett inspiratoriskt andningshinder (extratora-
kalt/högt andningshinder) på grund av det typiska utseendet
av de s k flöde–volymlooparna med begränsning av det inspi-
ratoriska flödet under tidalandning. Detta beskrivs illustrativt
i artikeln. Metoden är också tillförlitlig vid fastställande av
funktionellt trånga, hypotona övre luftvägar, framför allt un-
der spontan (inte sederad) drömsömn. Metoden får anses re-
lativt tillförlitlig vid diagnostisering av exspiratorisk obstruk-
tivitet med hjälp av flöde–volymloopens utseende, med ett ti-
digt flödesmaximum under exspirationen (så som illustreras i
artikeln). 

Diagnostiken kan eventuellt förbättras om också andra pa-
rametrar beaktas samtidigt, t ex förhållandet mellan inspira-
tions- och exspirationstiden. 

Passiv lungmekanisk undersökning
Passiv lungmekanisk undersökning kan användas för att un-
dersöka även mycket sjuka för tidigt födda barn för att fast-
ställa eventuell förekomst av restriktiv lungsjukdom. Efter-
som användning av sedativa är kontraindicerad vid undersök-
ning av sådana patienter (se nedan) bör ocklusionerna utföras

under spontan djup sömn, då både tidalvolym och andnings-
frekvens är relativt stabila. Vid sådana undersökningsförhål-
landen är variabiliteten ca 10–15 procent i den lung-compli-
ance som beräknas. 

Mätning av den forcerade exspirationen
Mätning av den forcerade exspirationen, »squeeze«-test, in-
nebär att man efter en spontan inandning snabbt med luft un-
der övertryck fyller en väst som täcker torax och buk. Detta
ger en forcerad utandning. Metoden är tillförlitlig för att dia-
gnostisera obstruktivitet hos spädbarn och småbarn med ast-
ma eller cystisk fibros och hos äldre barn med bronkopulmo-
nell dysplasi (BPD). 

Nackdelar och risker
Mätningarna vid de aktuella undersökningarna görs när bar-
net är sovande. Författarna skriver att nyfödda och spädbarn
upp till 3 månaders ålder vanligen undersöks under spontan
sömn. Det kraftiga trycket på bröstkorgen gör dock att denna
metod inte är lämplig när sköra nyfödda lungsjuka barn i be-
hov av neonatal intensivvård skall undersökas. Exempel på
sådana barn är för tidigt födda barn med BPD, nyfödda med
mekoniumaspiration och barn med diafragmabråck. 

Undersökning av äldre barn kräver en lätt sedering med
kloralhydrat. I artikeln anges inga doser; en hypnotisk dos av
kloralhydrat är oftast 50–100 mg/kg, men även högre doser
används. 

En vanlig invändning mot metoden är just behovet av se-
dering, som innebär begränsning av metodens tillämpning av
flera skäl: 

Hos för tidigt födda barn finns risk för långvarig effekt på
grund av långsammare metabolism och eliminering. Hos pre-
matura barn anses kloralhydrat även kunna ge hyperbilirubin-
emi och neurodepression [2, 3]. Hos övriga spädbarn och
småbarn sänker kloralhydrat, i likhet med andra sedativa, to-
nus i de övre luftvägarna bl a genom att hämma genioglossus-
muskulaturens aktivitet [4]. Därför bör kloralhydrat inte ges
till barn med obstruktiva sömnapnéer, med faciala missbild-
ningar eller med hypertrofiska tonsiller och/eller adenoider.
Vid akut luftrörsobstruktivitet (i samband med akut virus-
bronkiolit) med syrgasmättnad ≤ 94 procent har kloralhydrat
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rapporterats kunna ge ytterligare fall i saturationen [5]. Hos
spädbarn med cystisk fibros i kliniskt stabilt skede sågs där-
emot inte någon negativ effekt av kloralhydrat på syresätt-
ningen [5]. Kloralhydrat har även rapporterats kunna ge upp-
hov till kardiella överledningsrubbningar och hjärtarytmier
[6, 7]. Slutligen finns det fog för att misstänka att kloralhydrat
vid frekvent användning kan vara potentiellt karcinogent [8]. 

För att minimera eventuella risker med användande av klo-
ralhydrat och andra sedativa har American Academy of Pedi-
atrics (AAP) och American Society of Anesthesiologists
(ASA) utarbetat riktlinjer för sedering av pediatriska patien-
ter [9, 10]. Genom att använda sig av dessa riktlinjer och pro-
tokoll anser man sig ha reducerat incidensen av sederings-
komplikationer [11].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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ningar främst inom allmänmedicin, samhällsmedi-
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vetenskapsteoretiska diskussionen publicerade
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