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ABSTRACT 

 

Pulmonary function testing is an important part when it comes to evaluating patients with or 

at risk for lung diseases. Measurement of the diffusing capacity with carbon monoxide 

(DLCO) of the lung is a very important parameter and reflects how well the gas exchange 

work. Traditionally the DLCO have been measured by the single breath (SB) method which 

requires a forcefully inhalation and a 10 second breath-hold. Not all patients are able to 

perform the method due to illness or related problems therefore it would be favourable if the 

ward could change to an easier method called intrabreath (IB). The IB method is not 

depending on a breath-holding manoeuvre, which should make it easier to perform. Eleven 

volunteers participated in the study. They all performed both DLCO techniques, starting with 

the SB followed by IB. The DLCO, when determined with the IB technique, had an excellent 

correlation to the SB technique. However, the IB systematically showed a lower value for 

DLCO, and can therefore not use the same references as SB. Before the ward can change 

from the SB- to the IB- method there are needs for further studies. New studies should include 

more volunteers so more trustworthy reference values can be made, they should also include 

sick patients as a check-up for the new reference values. For the moment the ward have to 

stay with the SB method.  

 

Keywords: Pulmonary diseases, Spirometry, Intra breath method, Single breath method, carbon monoxide 
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FÖRKORTNINGAR 

TLC – Total lungkapacitet 

RV- Residualvolym 

FRC- Funktionell residualvolum 

FVC- Forcerad vitalkapacitet 

FEV1- Forcerad expiratorisk volym under 1:a sek 

VC-Vitalkapacitet 

DLCO- Mätning av diffusionskapacitet av kolmonoxid i lungorna 

SB- Singel breath 

IB- Intrabreath 

DLCOSB- Diffusionskapcitetsmätning med ”singelbreath” metoden 

DLCOIB- Diffusionskapacitetsmätning med ”intrabreath” metoden 

CO- Kolmonoxid 

He- Helium 

CH4- Metan 

O2- Syre 

N2- Kväve 

ERS- European Respiratory Society 

ATS- American Thoracic Society 

KOL- Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

ILD- Intertitiell lungsjukdom 

VA- Alveolär volym 

Vc- volym Hb i röda blodkroppar 

DM-Membrankonduktivitet 

θ- CO-Hb kemiska kvoten 
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INTRODUKTION 

 

 

Spirometri är ett effektivt sätt att testa lungfunktionen. En spirometrisk undersökning delas in 

i två kategorier, statisk och dynamisk. Mätning med statisk spirometri ger svar på de absoluta 

lungvolymerna vilket inkluderar residualvolymen (RV), och kapaciteterna som innefattar RV; 

funktionell residualvolym (FRC) samt den totala lungkapaciteten (TLC). De tre vanligaste 

sätten att mäta den absoluta lungvolymen med är kroppspletysmografi, kväveutsköljning, och 

gasutspädning [1].  

    Dynamisk spirometri mäter flödet i förhållandet till volymen, den parametern kallas för 

forcerad vitalkapacitet (FVC) där den forcerade expiratoriska volymen under första sek 

(FEV1) är viktigast. Beroende på mätvärdena och hur kurvorna ser ut kan man diagnostisera 

vilken typ av lungfunktionsnedsättning patienten har. Vid utredning vill man främst se om 

patienten är obstruktiv eller restriktiv. Obstruktivitet leder till luftvägshinder, som kan beror 

på luftvägsinflammation, spasm i bronkerna eller reduktion av lungparenkymet. Den 

forcerade vitalkapaciteten (FVC) är reducerad hos dessa patienter1. Andningssvårigheter på 

grund av minskade lungvolymer tyder på restriktiv lungsjukdom.  Restriktivitet innebär att 

patienten har en minskad andel fungerande lungvävnad på grund av förändring i 

lungparenkymet eller på grund av sjukdom i lungsäck, bröstvägg eller den neuromuskulära 

apparaten. TLC är nedsatt hos dessa personer2. 

    Att enbart mäta lungans volymer och flöde är inte alltid tillräckligt för att kunna avgöra om 

patienten är frisk eller inte. Mätning av diffusionskapaciteten av kolmonoxid i lungorna 

(DLCO) är ett viktigt komplement till en vanlig spirometriundersökning, och ger ett mått på 

hur bra alveolerna i lungan är på att absorbera O2 och eliminera CO2 [2]. Utbytet av O2 och 

CO2 sker i små luftblåsor (alveoler) i slutet av luftrören som är omgivna av kapillärer. Under 

                                                 
1 http://emedicine.medscape.com/article/303239-overview 

 
2 http://emedicine.medscape.com/article/301760-overview 

 

http://emedicine.medscape.com/article/303239-overview
http://emedicine.medscape.com/article/301760-overview
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inandning, transporteras O2 från alveolerna till de omgivande kapillärerna och in i 

blodomloppet. Samtidigt rör sig CO2 från blodströmmen till kapillärerna och in i alveolerna. 

Koldioxiden avlägsnas från lungorna vid utandning3. 

     Diffusionskapaciteten är sänkt hos patienter som har en minskning av den alveolära 

volymen (VA) eller har diffusionsdefekter. Andra orsaker till minskad diff.kap. är anemi, 

njursvikt, rökning och marijuanaanvändning [3]. En hög diff.kap. är associerat med astma [4], 

övervikt [5] och intrapulmonell blödning [6]. Mätning av DLCO kan tillämpas på en rad olika 

kliniska frågeställningar, som t.ex. när man vill skilja emfysem från kronisk bronkit och 

astma, utvärdera sjukdomar i lungkärlen och interstitium, screening för tolerabiliteten av 

lungresektionskirurgi [7]. 

 

När klinikerna vill testa DLCO får patienten andas in en lungtestgas innehållande en spårgas. 

Under testet analyseras utandningsgasen, och skillnaden i koncentration av spårgasen används 

för att bestämma lungfunktionen eller blodflödet i lungan. En typisk lungtestgas är en 

blandning av kolmonoxid (CO) och helium (He) med syrgas (O2) och kvävgas (N2) som 

hjälpämnen. CO fungerar som spårgas och He används för bestämning av lungvolymen4. CO 

diffunderar normalt lika snabbt från alveol till kapillär som syrgasen och ger därför en god 

uppskattning av syrgasens diffusionsförmåga5. 

 

 

 

                                                 
3 http://www.webmd.com/heartburn-gerd/gas-exchange-in-the-lungs 

 
4 http://www.linde-

healthcare.se/sv/products_services_ren/products_services_category/gases_used_healthcare/lung_test_gases/inde

x.html 

 

 

http://www.webmd.com/heartburn-gerd/gas-exchange-in-the-lungs
http://www.linde-healthcare.se/sv/products_services_ren/products_services_category/gases_used_healthcare/lung_test_gases/index.html
http://www.linde-healthcare.se/sv/products_services_ren/products_services_category/gases_used_healthcare/lung_test_gases/index.html
http://www.linde-healthcare.se/sv/products_services_ren/products_services_category/gases_used_healthcare/lung_test_gases/index.html
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Upptaget av CO kan förenklat delas in i två konduktivitetsdelar, membrankonduktivitet (DM), 

vilket motsvarar diffusionsdelen av det kapillära membranet på alveolerna och bindningen av 

CO och hemoglobin. Den andra konduktiviteten står för produkten av CO-Hb kemiska kvoten 

(θ); och volymen Hb i alveolar kapillär blod (Vc) [8]. Hur bra lungan är på att utföra gasutbyte 

mellan alveol och kapillär bestäms av dess struktur och funktionella delar [9,10]. De 

strukturella egenskaperna inkluderar följande: lung-gasvolym, avståndet för diffusion i 

gasfasen, tjockleken och area av det alveolära kapillärmembranet, eventuella luftvägshinder, 

och volymen blod i kapillärerna till ventilerade alveoler. Till de funktionella egenskaperna 

hör: absoluta nivåer av ventilation och perfusion, homogeniteten i fördelningen mellan 

perfusion och ventilation i förhållande till varandra, sammansättningen av den alveolära 

gasen, diffusionsegenskaperna hos membranet, koncentrationen och bindningsegenskaperna 

av hemoglobin (Hb) i alveolära kapillärer, och gasspänningen i blod som kommer in i de 

alveolära kapillärerna i den del av den pulmonella vaskulära bädden som utbyter gasen med 

alveolerna [8]. De vanligaste sjukdomarna som ger sänkt DLCO är kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL), och intertstitiella lungsjukdomar t.ex. sarkoidos [11]. 

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en permanent, långsamt progressiv sjukdom som 

karakteriseras av inkurabel luftvägsobstruktion, vilket ger en sänkt FEV1/VC-kvot vid 

spirometri. Lungfunktionsnedsättningen är inte reversibel, det vill säga att ingen eller ringa 

förbättring kan ses vid bronkdilaterande- eller steroid behandling. Luftvägsobstruktionen 

orsakas i varierande proportioner av inflammatoriska förändringar i små perifera luftrör 

(bronkiolit) samt av emfysem i lungvävnaden. Emfysem definieras patologiskt anatomiskt 

som förstoring och destruktion av lungvävnad perifert om terminala bronkioli. KOL är en 

multifaktoriell sjukdom förorsakad av ökat inflammatorisk reaktion i luftvägarna till följd av 
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exponering från skadliga partiklar och gaser t.ex. tobaksrök, i kombination med genetiskt 

betingad ökad individuell känslighet.6.  

 

Personer med interstitiella lungsjukdomar (ILD) har histologiska avvikelser som involverar 

lung interstitiumet. Interstitium är området mellan kapillärerna och det alveolära utrymmet. I 

normaltillstånd, möjliggör detta utrymme nära apposition av gas och kapillärer med minimal 

bindvävsmatris, fibroblaster, och inflammatoriska celler. Interstitium behövs för att ett 

effektivt gasutbyte mellan alveol och kapillär ska kunna ske. Om lungan utsätts för någon 

skada antingen i form av exponering t.ex. asbest eller en autoimmun medierad inflammation 

t.ex. sarkoidos, reagerar den på skadan och försöker reparera sig själv. I de fall exponeringen 

kvarstår eller reparationen blir ofullständig, kan det bli permanenta skador. Skadorna leder till 

ökad interstitiell vävnad som ersätter den normala kapillärerna och alveolerna, och det i sin 

tur skapar ett sjukligt interstitium. De patologiska avvikelserna kan leda till allvarlig 

försämring av lungfysiologin. Gasutbyte blir nedsatt på grund av obalans mellan ventilation 

och perfusion, shunt och minskad spridning över onormala interstitium. Andningsarbetet ökar 

markant på grund av minskad eftergivlighet i lungorna. Om den inledande skadan eller 

onormal reparation inte stoppas, kan progressiv vävnadsskada leda till kraftig fysiologisk 

försämring och dödsfall7. 

 

Som tidigare nämnt är mätning av DLCO ett viktigt komplement till en vanlig 

spirometriundersökning. Fungerande mätmetoder är av största vikt då miss av symtom kan få 

allvarliga konsekvenser. En spirometriundersökning kräver att både patient och tekniker är 

                                                 
6 http://slmf.se/kol/niva-2/allmant-om-kol-niva-2/ 

 
7 http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/interstitial-lung-disease/ 

 

http://slmf.se/kol/niva-2/allmant-om-kol-niva-2/
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/interstitial-lung-disease/
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engagerade då det är tekniskt och fysiskt krävande att genomföra. Tyvärr så är det ändå inte 

alltid möjligt att utföra en hel undersökning på grund av att patienten är sjuk, inte orkar eller 

förstår undersökningen. Detta skapar ett problem som gör att det blir svårt att avgöra om det 

föreligger någon form av lungfunktionsnedsättning, och i sådana fall, till vilken grad av 

funktionsnedsättning. Då det inte finns något alternativ till en spirometriundersökning när 

man vill undersöka lungfunktionen får man anpassa undersökningen efter patienten och 

försöka göra så mycket som möjligt. Vid bedömning får man då se till helheten och väga in 

andra aspekter, t.ex röntgenundersökningar och allmäntillstånd av patient. 

Idag använder sig klinisk fysiologi vid länssjukhuset Sundsvall-Härnösand sig av SB metoden 

då de mäter DLCO, vilket är den standardiserade metoden på de flesta sjukhus[12]. Problemet 

är att alla patienter inte kan utföra metoden då den kräver att man ska kunna göra en kraftfull 

inandning och sedan hålla andan i 10 sekunder. Mätningen blir inte korrekt genomförd om 

patienten inte klarar av att utföra inandningen eller andas ut för tidigt, vilket leder till att 

värdena inte blir korrekta. Då patienten andas in en gasblandning innehållande CO bör inte 

metoden utföras för många gånger då det finns risk för CO förgiftning.  Friska personer 

påverkas inte nämnvärt av den inhalerade gasen utan det är framförallt farligt för personer 

som redan har en nedsatt lungfunktion. De har svårare att ventilera ut gasen, vilket gör att den 

ansamlas i kroppen, och begränsar antalet försök. Avdelningen har haft bekymmer med detta 

och skulle tycka det var önskvärt om det gick att byta till en lättare metod kallad IB. Den nya 

metoden kräver bara att patienten ska andas in djupt och sedan andas ut. För att metodbyte ska 

kunna ske måste metoderna vara kompatibla varandra.  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon betydande skillnad mellan de två 

diffusionskapacitetsmetoderna. 
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MATERIAL OCH METOD 

 

Deltagare  

Elva frivilliga personer både män (3) och kvinnor (8) i åldrarna 22-63 deltog i studien. I 

undersökningen fick de först mäta sin vitalkapacitet (VC) och sedan genomföra två olika 

diffusionskapacitetsmetoder ”singelbreath” (SB) och ”intrabreath” (IB). Deltagarna skulle inte 

ha någon pågående luftvägsinfektion, inte ha rökt minst 4 timmar innan undersökningen eller 

ha någon känd lung- eller hjärtsjukdom. Intag av eventuella mediciner var tillåtet. Inför 

undersökningen blev deltagarna väl informerade om de olika momenten och vad de 

förväntades göra. De två metoderna skulle helst inte genomföras mer än två gånger vardera 

för att minimera risken att drabbas av CO förgiftning, därför var det viktigt att deltagarna var 

motiverade vid undersökningen. 

Etikprövning 

Då studien inte innefattade hantering av biologiskt material eller känsliga personuppgifter 

krävdes inget etiskt godkännande. Undersökningen utfördes av frivilliga som lämnat 

samtycke.  Utförandet var icke invasivt, och påverkade försökspersonerna varken fysiskt eller 

psykiskt. Arbetet utfördes av studerande på grundnivå, vilket inte omfattas av 

etikprövningslagen. 

Metod  

Undersökningarna utfördes på avdelningen för klinisk fysiologi vid Länssjukhuset Sundsvall-

Härnösand. Mätningarna utfördes i en kroppspletysmograf (Vmax Ecore 22 bodybox V26J). 

Vid undersökningen användes SensorMedics mjukvaruprogram Vmax Encore, version 20-5B, 

som följer ATS– och ERS kriterier vid bestämning och beräkning av flöde och volymer. 

Referensprogrammet som användes var ERS 1993 UPDATE + Zapletal. DLCOSB utfördes 

enligt Ogilvie et al. [3] och Jones och Mead [4] med tillämpade ATS kriterier.  Innan varje 
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undersökning utfördes en funktionskontroll med SensorMedics mjukvara. Kontrollen 

omfattade massflödessensorn, sensorn för box- och munhåletryck samt multigassensorn. För 

kontrollen av massflödesmätaren användes en invägd 3 L spruta, och vid kontroll av 

trycksensorerna användes en inbyggd 50 mL motordriven spruta som pumpade in och ut luft i 

den slutna boxen. Inför varje ny testomgång av DLCO funktionskontrollerades 

multigassensorn genom att spola igenom systemet med 100 % testgas. Innan teststart fick 

deltagarna uppge personnummer, längd och vikt. De ombads att sitta rakt och stoppa in 

munstycket (IntraMedic) i munnen samt sätta på näsklämman (IntraMedic). Först utfördes 

statisk spirometri för att erhålla VC som ett riktmärke för optimal inhalationsvolym vid 

DLCO mätningen. När DLCOSB skulle mätas blev de tillsagda att först andas normalt för att 

sedan göra en maximal utandning till RV, efter utandningen togs ett kraftfullt andetag till 90 

% av VC för att sedan hålla andan i 10 sekunder följt av en utandning. DLCOIB metoden 

utfördes på samma sätt förutom ”hålla andan” momentet, efter att ett stort djupt andetag tagits 

påbörjades utandningen i ett lugnt men bestämt tempo. En restriktor (IntraMedic) sattes på 

andningsventilen innan utförande av IB. Vid inandningen andades försökspersonerna in en 

gasblandning bestående av CO, CH4, O2 OCH N2 (Air Liquide). Analys utfördes av den 

alveolära koncentrationen på gaserna CO och CH4 vid utandning mätt i mmol/(kPa×min). 

Mellan varje testförsök fick deltagarna vänta minst 4 min för att vädra ut testgasen. För att 

undersökningen skulle anses vara godkänd skulle varje enskild deltagare lyckas utföra två 

försök på varje metod som inte skiljde mer än 10 % från varandra8.  

 

 

 

 

                                                 
8Klinisk fysiologi Västernorrland, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Lungfunktion. Metodbeskrivning.  

Utgåva 01. Version 01.  
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Statistik 

Följsamheten mellan metoderna kontrollerades gernom att räkna ut korrelationskofficient r. 

För att se om r var signifikant skilt från 0 utfördes ett t-test. 

Ett test på om metoderna gav samma värde beräknades genom att ta differenserna mellan 

värdena erhållna från samma studieobjekt och sedan applicera ett t-test för att bedöma om den 

erhållna differensen var signifikant skild från 0. För att utvärdera överensstämmelsen mellan 

metoderna, skapades en Bland-Altman plot. Den illustrerar differenserna mellan metoderna, 

och om det finns en trend i avvikelserna sett till var man befinner sig på tallinjen. 

 

 RESULTAT 

 

Studien utfördes på avdelningen för klinisk fysiologi, lungsektionen vid Länssjukhuset 

Sundsvall-Härnösand. Elva personer deltog i studien och en sammanställning av deras 

demografiska egenskaper kan ses i tabell 1. Undersökningen gick ut på att deltagarna skulle 

mäta sin diffusionskapacitet med två olika metoder, för att kontrollera om de båda metoderna 

var kompatibla med varandra. Först fick de utföra SB-metoden (som är den standardiserade 

metoden) och sedan den nya IB-metoden. Vid undersökningen fick deltagarna andas in en 

medicinsk testgas innehållande CO som spårgas och CH4 för att mäta VA. Analys utfördes på 

den alveolära koncentrationen av CO och CH4 vid utandning. Samtliga deltagare klarade av 

att utföra undersökningen och fick två godkända resultat som inte skiljde mer än 10 % från 

varandra.  
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Tabell 1. Demografiska egenskaper hos studieobjekten* 

 MÄN (n=3) KVINNOR (n=8) 

ÅLDER (år) 27 +/- 2 37 +/- 16 

LÄNGD (cm) 182 +/- 13 167 +/- 3 

VIKT (kg) 71 +/- 11 71 +/- 22 

* värdena representerade som medelvärde +/- SD 

Metoderna visade sig ha en god korrelation med ett r värde på 0,92. T-testet på 

korrelationskoefficienten r gav ett t värde på 6,85 där t krit var 2,26, vilket visar på en mycket 

god korrelation. 

Differensen mellan metoderna räknades ut för varje enskild individ, och gav en 

medeldifferens på 1,56 mmol/(kPa×min). Det parade t-testet på medeldifferensen gav ett p-

värde på 0,00035, vilket visar på en systematisk skillnad mellan metoderna. 

 

Figur 1. Korrelationsgraf för DLCOSB och DLCOIB, den alveolära koncentrationen CO mätt i 

mmol/(kPa×min). vid utandning. IB-metoden på Y-axeln och SB-metoden på X-axeln. 

y = 0,7688x + 0,4797

R2 = 0,8389
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Figur 2. Bland-Altman plot med 95 % CI. Skillnaden mellan två mätningar på Y-axeln mot 

medelvärdet på X-axeln. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med den här studien var att jämföra IB-metoden med den traditionella SB-metoden för 

mätning av DLCO. Vid en normal lungfunktionsundersökning ingår det i rutinen att man även 

testar DLCO hos patienten. Vanligtvis använder man sig av SB-metoden, som innebär att 

patienten ska hålla andan i 10 sekunder efter en inandning som motsvarar minst 90 % av VC. 

Denna metod kan vara svår att utföra för sjuka patienter med en redan nedsatt lungfunktion, 

vilket leder till att undersökningen inte kan genomföras korrekt. Den nya IB-metoden antas 

vara lättare att genomföra då den bara kräver att patienten ska andas in djupt och sedan andas 

ut. 

 

Metoderna visade sig ha en god korrelation till varandra se figur. 1, vilket även andra studier 

har visat [15,16]. Dock kan metoderna inte använda sig av samma gränsvärde då IB- metoden 

systematiskt visar ett lägre värde. Det finns då en risk för att en frisk patient blir klassificerad 
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som sjuk. Till skillnad från SB är IB metoden inte så utarbetad, och är i dagsläget ingen 

standardiserad metod med egna gränsvärden. Efter att ha räknat ut differensen på metoderna 

för varje enskild individ blev medeldifferensen 1,56 mmol/kPa.min, se figur 2. Dock går inte 

den differensen att användas som en faktor för att likställa metoderna, då antalet deltagare i 

den här studien var för få. För att kunna skapa nya gränsvärden behöver studien utföras på fler 

friska för att på så sätt få ett mer gediget material. När tillräckligt med material för IB är 

insamlat kan ett konfidensintervall skapas. Då får man ett mått på inom vilka värden en frisk 

person förväntas ligga. En utökad studie bör även innefatta sjuka patienter som en kontroll för 

att gränsvärdet som sätts för IB-metoden är rättvisande. För att få ett rättvisande gränsvärde 

ska sjuka patienter bli kategoriserade från friska patienter. En annan viktig faktor är att 

gränsvärdena för IB även överensstämmer med gränsvärdena för SB, alltså att patienten blir 

frisk med båda metoderna eller sjuk med båda metoderna.  

 

I den här studien deltog endast friska personer som klarade undersökningen utan anmärkning, 

men en fråga om huruvida de uppfattade de olika metoderna borde ha ställts. Generellt sett 

borde det vara enklare med den nya metoden då de flesta människor kan ta ett djupt andetag 

och sedan andas ut. Då syftet med metodbyte är att underlätta för patienten är det viktigt att se 

till så att patienten tycker att den nya metoden är enklare, annars är syftet meningslöst. 

Bedöms patienten klara av att utföra SB är det inte motiverat att göra något metodbyte. 

Studien innehöll inte några sjuka patienter, vilka oftast är de som har svårigheter med den 

gamla metoden. Något som skulle kunna medföra att fler klarade av SB hade varit om 

patienten hade kunnat få öva på själva andningsmanövern innan teststart. Problemet är att det 

inte går att utföra utan gas, och är därför inte genomförbart i nuläget. Tanken med att 

patienten skulle få öva andningsmanövern är att de då skulle få in tekniken och 

koordinationen. Om patienten får in tekniken kan antalet ”riktiga” försök reduceras. Att 
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reducera antalet försök med gas vore önskvärt då det inte är hälsosamt att andas in för mycket 

av den. När CO andats in binds molekylen hårt till erytrocyterna och berövar därmed blodet 

förmågan att transportera syre från lungorna ut i kroppen, vilket tillslut kan leda till 

kvävning9. Detta gäller framförallt personer med nedsatt lungkapacitet, vilket är den främsta 

patientkategorin för undersökningen. 

 

Anledningen till att IB metoden visar ett lägre värde är ännu oklart men det skulle kunna bero 

på att SB mäter DLCO vid TLC medan IB mäts i ett spann av volymer under TLC, 

medelvolymen blir således lägre [17]. Kanske hinner det inte diffundera lika mycket CO vid 

IB pga. man inte håller andan utan andas ut direkt. Vilken metod som är mest pålitlig är svårt 

att avgöra, vilket har diskuterats [18]. Bara för att IB visar ett lägre värde behöver det inte 

betyda att det är ”fel” värde, SB kan lika gärna överskatta DLCO. Vilken som är mest korrekt 

när det gäller mätning av utandningsluften är oviktigt så länge metoderna ger samma svar. 

Vid t.ex. begynnande KOL är det inte alltid som det visar något avvikande vid den statiska- 

eller dynamiska spirometrin, dock är DLCO sänkt [19]. Här är det viktigt att resultatet inte är 

alltför missvisande, samtidigt som man inte vill diagnostisera en frisk patient som sjuk vill 

man inte heller att en sjuk patient får bättre värden än vad personen egentligen har. Båda 

utfallen leder till feldiagnostisering och felmedicinering. 

 

Den nya metoden visade ett högre värde på VA hos 9 stycken av deltagarna vilket 

överensstämmer med resultat från Kiss et al, detta kan indikera på en bättre distribution av 

den inhalerade spädningsgasen för IB[14]. Det kan också bero på att delen utandad luft tidigt 

under expirationen för SB kommer från mindre ventilerade områden än den luft som är 

analyserad senare för IB [20] 

                                                 
9 http://www.mmi-ab.se/kolmonoxidm%C3%A4tare/co.php 

 

http://www.mmi-ab.se/kolmonoxidm%C3%A4tare/co.php
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VA värdet hos patienten speglar hur stor del av lungorna som bidrar till ventilationen. Vid 

sjukdomar som påverkar lungparenkymet som KOL eller fibros, minskar VA vilket ger ett 

ökat tomrum som inte bidrar till gasutbytet. Om en person har ett stort värde på VA, men ett 

lågt DLCO bör man fundera om det är rimligt att patienten är sjuk. Här är det viktigt att se 

helheten, som att se till patientens bakgrund, allmäntillstånd, beskriven anamnes osv.  

    Detta är ytterligare en indikation på varför det bör arbetas fram egna gränsvärden för IB- 

metoden. För att slippa behöva tänka igenom om det är rimligt eller inte att patienten har 

sänkt diff.kap. och istället kunna luta sig på ett trovärdigt resultat är inte bara smart utan också 

en trygghet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att metoderna uppvisade en väldigt god korrelation till 

varandra, men de kan inte använda sig av samma referensvärde. I dagsläget kan inget 

metodbyte ske på avdelningen utan SB måste fortsättningsvis användas till dess att fler studier 

har gjorts och nya gränsvärden har satts.  
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