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1 Johdanto 
 
PExA (Particles in Exhaled Air) on uudenlainen, kajoamaton pienten hengitysteiden 

tutkimusmenetelmä. Menetelmä hyödyntää validoitua hengitystekniikkaa, jolla pienten 

hengitysteiden pinnalta vapautuu maksimaalinen määrä partikkeleita ilmateiden 

sulkeutumisen ja uudelleen avautumisen seurauksena. Laite kerää vapautuneet 

partikkelit uloshengitysilmasta mitattavaksi. [1] 

 

PExA-menetelmää on käytetty tutkimuksissa viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Keräämällä hengitysteiden seinämien nestepinnasta (respiratory track lining fluid, RTLF) 

vapautuvia hiukkasia on saatu uutta tietoa pienten hengitysteiden olosuhteista ja 

biomarkkereista. Menetelmän hyödyntämistä lasten ja nuorten astman arvioinnissa ei 

ole koskaan aiemmin tutkittu. Tavoitteenamme oli selvittää PExA-menetelmän 

soveltuvuutta ja toistettavuutta terveillä verrokeilla ja lapsilla, joilla on astmadiagnoosi 

tai astman diagnostiset tutkimukset käynnissä hengitystieoireilun vuoksi. [2-6] 

 

  

2 Menetelmät 
 
2.1 Tutkimuksen toteutus 
 
PExA-mittaukset toteutettiin Tapiolan Pikkujätissä, lasten ja nuorten lääkäriasemalla. 

Mittaukset tehtiin syyskuun 2017 ja maaliskuun 2019 välillä. Kaikki tutkimushenkilöt 

suorittivat PExA-mittaukset ja keuhkofunktiomittaukset perusvaiheessa sekä 

bronkodilaation jälkeen. Keuhkofunktiomittauksiin erikoistunut sairaanhoitaja 

haastatteli tutkimushenkilöt ja heidän huoltajansa. Tutkimushenkilö tai hänen 

huoltajansa täytti kyselylomakkeen, jossa selvitettiin mahdolliset allergiat, hoitohistoria, 

tupakan savulle altistuminen, tutkimuksen aikaiset hengitystieoireet sekä 

hengitystieinfektiot viimeisen kuukauden ajalta. 

 

Tutkimus sai puoltavan lausunnon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 

eettiseltä toimikunnalta tutkimusnumerolla HUS/2173/2017 (24.8.2017). Tutkimukseen 



 5 

osallistujat saivat kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta. Jokainen tutkimushenkilö, sekä 

alle 15-vuotiaan tutkimushenkilön huoltaja, allekirjoitti kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumiselle.  

 

2.2 Koehenkilöt 
 
Alkuperäinen tutkimusjoukko koostui 75 satunnaisesti valitusta 4-18-vuotiaasta. 

Tutkimushenkilöistä 53:lla (71%) oli lääkärin diagnosoima astma tai heidät oli oireiden 

vuoksi lähetetty astman diagnostisiin tutkimuksiin (ryhmä A). Terveitä 

tutkimushenkilöitä (ryhmä C) oli 22 (29%).  Terveillä tutkimushenkilöillä eli verrokeilla 

oli spirometrialla tai impulssioskillometrialla mitattuna normaali keuhkofunktio, eivätkä 

he olleet koskaan käyttäneet astmalääkkeitä. 

 

Epäonnistuneiden mittausten vuoksi 15 tutkimushenkilöä (20%) poissuljettiin 

tutkimuksesta. Poissulku johtui epäonnistumisesta hengitystekniikan suorituksessa 

(n=9), tutkijasta johtuvasta virheestä (n=3) tai PExA 2.0 -laitteen teknisestä ongelmasta 

(n=3). Tutkijasta johtuvia virheitä olivat nenäsulkimen käytön unohtuminen, PExA-

laitteen venttiilin avaaminen väärään aikaan, keräyssuodatinpaperin putoaminen 

lattialle ja keräyssuodatinpaperien loppuminen ennen toisen näytteen keräämistä. 

Alkuperäisistä tutkimushenkilöistä 60 (80%) hyväksyttiin tutkimuskohorttiin. 

Tutkimuskohortin ryhmä A koostui 41 henkilöstä (68%) ja ryhmä C 19 henkilöstä (32%). 

Kuva 1 esittää tutkimuskohortin muodostamista ja taulukko 1a sisältää tutkittavien 

demografiset tiedot ja keuhkofunktiomittauksen tulokset (n=60). 

 

 
Kuva 1. Tutkimuskohortin muodostuminen 
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Taulukko 1a. Tutkimuskohortin demografiset tiedot (n=60) 
 

 Ryhmä A (n=41) Ryhmä C (n=19) p-arvo 
Sukupuoli, mies 26 (63%) 7 (37%) 0,054 
Ikä, v (keskiarvo, jakauma) 11,3 (6,8-18,1) 12,8 (6,4-18,6) 0,088 
Pituus, m (keskiarvo, jakauma) 1,49 (1,22-1,76) 1,56 (1,19-1,88) 0,153 
Paino, kg (keskiarvo, jakauma) 44 (20-90) 48 (22-80) 0,408 
ISO-BMI tai BMI, kg/m2 (keskiarvo, jakauma) 22,9 (16,2-31,3) 21,1 (14,7-26,6) 0,041* 

    
Astmadiagnoosi 24 (59%) 0 (0%)  
Allergiat 20 (49%) 3 (16%)  
Atooppinen ihottuma 4 (10%) 0 (0%)  
Tupakan savulle altistuminen    
    Nykyään 1 (2%) 1 (5%)  
    Aiemmin 3 (7%) 3 (16%)  
Hengitystieinfektioit neljän viikon aikana 19 (46%) 8 (42%)  

    
Lääkitys    
    Nykyinen astmalääkitys 34 (83%) 0 (0%)  
    Astmalääkitys nyt tai aiemmin 36 (88%) 0 (0%)  
        Vain lyhytvaikutteinen β2-agonisti 8 (20%) 0 (0%)  
        Kortikosteroidi 27 (66%)** 0 (0%)  
        Leukotrieeni reseptorin antagonisti 9 (22%) 0 (0%)  
    Antihistamiinilääkitys 11 (27%) 0 (0%)  

    
Nykyiset oireet    
    Ylemmät hengitystiet (nenä, kurkku) 12 (29%) 5 (26%)  
    Alemmat hengitystiet (keuhkot) 7 (17%) 1 (5%)  

    
Keuhkofunktio perustasolla (keskiarvo, 
jakauma)    
        FEV1/FVC 0,81 (0,64-0,95) 0,87 (0,79-0,97) 0,007* 
        FEV1, L 2,67 (1,53-5,12) 3,26 (1,92-4,94) 0,016* 
        FVC, L 3,29 (1,94-6,06) 3,76 (2,18-5,55) 0,109 
        Rrs5 0,66 (0,44-0,77) 0,76 (0,60-0,88)  
Ulkojuoksukoe suoritettu 24 (59%) 2 (11%)  
Keuhkofunktion tulos***    
        0 10 (24%) 15 (79%)  
        1 10 (24%) 4 (21%)  
        2 21 (51%) 0 (0%)   

    
Tulokset on esitetty tutkimushenkilöiden lukumääränä, jos ei muuta ole tarkennettu.  
* Alle 0.05 p-arvoa pidetään merkittävänä    
** Yhdellä tutkimushenkilöllä oli käytössä kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen β2-agonisti  
*** 0= normaali, 1= epänormaaleja piirteitä keuhkofunktiossa, 2= astman diagnostiset kriteerit täyttyvät  
 
FEV1 = uloshengityksen sekuntikapasiteetti    
FVC = nopea vitaalikapasiteetti    
Rrs5 = resistanssi (5Hz)    

 

 

Pitkän aikavälin toistettavuuden arvioimista varten 30 tutkimushenkilöä kävi kahdesti 

PExA-mittauksissa ja heistä 25 hyväksyttiin osakohorttiin mukaan. Toinen mittauskerta 

suunniteltiin 3-5 kuukauden päähän ensimmäisestä (keskimäärin 103 vrk, jakauma 26-

238 vrk). Kolmasosa tutkimushenkilöistä oli poikia ja 44% terveitä verrokkeja. Ryhmä A 
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(n=14) koostui tutkimushenkilöistä, joista kahdeksalla oli lääkärin diagnosoima astma ja 

kuudella oireiden vuoksi astman diagnostiset tutkimukset aloitettu.  

 

Yksilöllisen, päivittäisen vaihtelun tutkimiseksi kymmenen tutkimushenkilöä 

osallistuivat lisäksi lyhyen aikavälin (keskimäärin 4.8 vrk, jakauma 1-7 vrk) PExA-

menetelmän toistettavuusmittauksiin. Tutkimushenkilöistä kuusi oli terveitä verrokkeja 

ja neljällä oli lääkärin diagnosoima astma. Ikäjakauma oli 6-17 vuotta. Pitkän aikavälin 

(n=25) ja lyhyen aikavälin (n=10) toistettavuustutkimuksiin osallistuneiden demografiset 

tiedot ja keuhkofunktiomittauksen tulokset on esitetty taulukoissa 1b ja 1c. 

 

Taulukko 1b. Pitkän aikavälin toistettavuustutkimuksen demografiset tiedot (n=25) 

 

 Ryhmä A (n=14) Ryhmä C (n=11) p-arvo 
Sukupuoli, mies 5 (29%) 4 (36%) 1 
Ikä, v (keskiarvo, jakauma) 12 (6-17) 13 (7-17) 0,383 
Pituus, m (keskiarvo, jakauma) 1,54 (1,26-1,75) 1,59 (1,21-1,87) 0,371 
Paino, kg (keskiarvo, jakauma) 50,0 (26,0-89,5) 49,3 (23,5-80,0) 0,916 
ISO-BMI tai BMI, kg/m2 (keskiarvo, jakauma) 23,4 (18,7-30,4) 21,1 (15,1-26,7) 0,075 

    
Astmadiagnoosi 8 (57%) 0 (0%)  
Allergiat 7 (50%) 2 (18%)  
Atooppinen ihottuma 2 (14%) 0 (0%)  
Tupakan savulle altistuminen 1 (7%) 4 (36%)  
    Nykyään 1 (7%) 1 (9%)  
    Aiemmin 0 (0%) 3 (27%)  
Hengitystieinfektioit neljän viikon aikana 9 (64%) 6 (55%)  

    
Lääkitys    
    Nykyinen astmalääkitys 14 (100%) 0 (0%)  
    Astmalääkitys nyt tai aiemmin 2 (14%) 0 (0%)  
        Vain lyhytvaikutteinen β2-agonisti 7 (50%)* 0 (0%)  
        Kortikosteroidi 5 (36%) 0 (0%)  
        Leukotrieeni reseptorin antagonisti 5 (36%) 0 (0%)  

    
Nykyiset oireet 5 (36%) 4 (36%)  
    Ylemmät hengitystiet (nenä, kurkku) 4 (29%) 4 (36%)  
    Alemmat hengitystiet (keuhkot) 3 (21%) 0 (0%)  

    
Keuhkofunktio perustasolla (keskiarvo, 
jakauma)    
        FEV1/FVC 0,81 (0,64-0,93) 0,87 (0,79-0,97) 0,058 
        FEV1, L 2,98 (2,14-5,12) 3,15 (2,43-4,94) 0,594 
        FVC, L 3,73 (2,46-6,06) 3,63 (2,90-5,55) 0,793 
        Rrs5 0,77 (0,77-0,77) 0,71 (0,71-0,71)  
Keuhkofunktion tulos***    
        0 2 (14%) 8 (%)  
        1 12 (86%) 3 (%)   

    
Tulokset on esitetty tutkimushenkilöiden lukumääränä, jos ei muuta ole tarkennettu.  
* Alle 0.05 p-arvoa pidetään merkittävänä    
** Yhdellä tutkimushenkilöllä oli käytössä kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen β2-agonisti  
*** 0= normaali, 1= epänormaali keuhkofunktio   
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Taulukko 1c. Lyhyen aikavälin toistettavuustutkimuksen demografiset tiedot (n=10) 

 

 Ryhmä A (n=4) Ryhmä C (n=6) p-arvo 
Sukupuoli, mies 1 (25%) 2 (33%) 1 
Ikä, v (keskiarvo, jakauma) 13 (9-18) 15 (13-18) 0,3 
Pituus, m (keskiarvo, jakauma) 1,56 (1,27-1,68) 1,69 (1,60-1,74) 0,154 
Paino, kg (keskiarvo, jakauma) 52,3 (28-66) 61,2 (48,5-74) 0,296 
ISO-BMI tai BMI, kg/m2 (keskiarvo, jakauma) 23,0 (22,0-23,9) 22,5 (20,3-24,8) 0,588 

    
Astmadiagnoosi ? (%) 0 (0%)  
Allergiat 2 (50%) 0 (0%)  
Atooppinen ihottuma 0 (0%) 0 (0%)  
Tupakan savulle altistuminen 0 (0%) 0 (0%)  
    Nykyinen 0 (0%) 0 (0%)  
    Aiempi 0 (0%) 0 (0%)  
Hengitystieinfektioit neljän viikon aikana 3 (75%) 1 (17%)  

    
Lääkitys    
    Nykyinen astmalääkitys 4 (100%) 0 (0%)  
        Vain lyhytvaikutteinen β2-agonisti 0 (0%) 0 (0%)  
        Kortikosteroidi 4 (100%)** 0 (0%)  
        Leukotrieeni reseptorin antagonisti 2 (50%) 0 (0%)  
    Antihistamiinilääkitys 1 (25%) 0 (0%)  

    
Nykyiset oireet 2 (50%) 3 (50%)  
    Ylemmät hengitystiet (nenä, kurkku) 2 (50%) 1 (17%)  
    Alemmat hengitystiet (keuhkot) 1 (25%) 2 (33%)  

    
Keuhkofunktio perustasolla (keskiarvo, 
jakauma)    
        FEV1/FVC 0,80 (0,72-0,84) 0,83 (0,69-1,00) 0,643 
        FEV1, L 2,94 (1,97-3,42) 3,41 (2,84-3,87) 0,176 
        FVC, L 3,72 (2,34-4,77) 4,17 (3,57-4,90) 0,379 
Keuhkofunktion tulos***    
        0 1 (25%) 4 (67%)  
        1 3 (75%) 2 (33%)   
    
Tulokset on esitetty tutkimushenkilöiden lukumääränä, jos ei muuta ole tarkennettu.  
* Alle 0.05 p-arvoa pidetään merkittävänä    
** Yhdellä tutkimushenkilöllä oli käytössä kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen β2-agonisti  
*** 0= normaali, 1= epänormaali keuhkofunktio   

 

 

2.3 PExA -mittaus  
 
Tutkimuksessa käytettiin PExA 2.0 (PExA, Gothenburg, Sweden) -laitetta ja hengitykset 

suoritettiin Bake et al. 2019 mukaisesti. Seuraavat arvot kirjattiin: uloshengityksen 

ilmavirtauksen nopeus (mL/s), uloshengitetyn ilman tilavuus (L) sekä uloshengitetyn 

ilman mukana kulkeutuneiden partikkelien kokonaismassa (ng). Partikkelit kerättiin 

perusvaiheessa yhdelle filtterille sekä brondilaation jälkeen toiselle, erilliselle filtterille. 

PExA-laite ja -menetelmä ovat yksityiskohtaisesti määritelty jo julkaistuissa artikkeleissa. 

Valmistajan jakaman tiedon mukaan laitteen kahdeksan säiliön rakenne kerää 
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partikkeleita, joiden koko on 0,41-4,55µm. Kooltaan pienimmistä partikkeleista (0,41-

0,55µm) arviolta 36% päätyy keräyssuodatinpaperille ja PExA 2.0 -ohjelma laskee muun 

muassa partikkeleiden massan. [2-4] 

 

Hengitystekniikka selitettiin lapselle ja näytettiin havainnollistava kuva. Myös oikea tapa 

pidellä suukappaletta opetettiin: huulet tiukasti suukappaleen ympärillä ja kieli sen 

alapuolella. Nenäsuljinta käytettiin kaikissa mittauksissa. Sairaanhoitaja opasti lasta 

taukoamatta ja varmisti, ettei tapahdu virheitä hengitystekniikassa, suukappaleen 

pitelemisessä tai istuma-asennossa. Tutkimushuoneen lämpötila ja ilmanpaine kirjattiin 

jokaisen tutkimuksen yhteydessä. 

 

PExA-mittauksen hengitystekniikka käytännössä: 

1. Tutkittava hengittää neljä tavallista sisään- ja uloshengitystä. 

2. Viidennen sisäänhengityksen jälkeen tutkittava puhaltaa pitkän uloshengityksen, 

jolla keuhkot tyhjenevät kokonaan. 

3. Samalla kun tutkittava nostaa peukalon merkiksi uloshengityksen päättymisestä, 

sairaanhoitaja aloittaa laskemisen yhdestä viiteen. Laskujen aikana tutkittava 

pidättää hengitystään ja sairaanhoitaja avaa PExA-laitteen venttiilin.  

4. Viidennellä laskulla tutkittava hengittää maksimaalisen sisäänhengityksen ja 

keuhkojen ollessa täydet aloittaa viiveettä uloshengityksen. Uloshengitys jatkuu, 

kunnes keuhkot ovat taas täysin tyhjentyneet. 

5. Sairaanhoitaja sulkee venttiilin viiveettä, kun uloshengitys on päättynyt. 

6. Tutkittava jatkaa hengityksiä irrottamatta suutaan suukappaleesta. Seuraavilla 

kierroksilla tutkittava hengittää alkuun vain kaksi tavallista sisään- ja 

uloshengitystä ennen kolmatta pitkää uloshengitystä. Mikäli tutkittavalla on 

tarve irrottaa suu suukappaleesta kierrosten välillä esimerkiksi yskimisen tai 

suun kuivumisen vuoksi, aloitetaan hengitysten mittaaminen alusta, kuten 

kohdassa 1.  
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2.4 Spirometria ja impulssioskillometria 
 
Riippuen lapsen kyvystä kuunnella ja noudattaa hoitajan antamia ohjeita 

keuhkofunktiomittaus tehtiin joko spirometrialla (Vyntus SPIRO, Carefusion, Hoechberg, 

Germany) tai impulssioskillometrialla (Vyntus IOS, Carefusion, Hoechberg, Germany). 

Kaikkien tutkimushenkilöiden keuhkofunktio mitattiin perusvaiheessa ja 

bronkodilaation jälkeen. Nenäsuljinta käytettiin jokaisessa mittauksessa. Spirometria 

suoritettiin noudattaen American Thoracic Society:n (ATS) sekä European Respiratory 

Society:n (ERS) kansainvälisiä suosituksia. Spirometriassa hengitysteiden obstruktiota 

arvioitiin FEV1/FVC-suhteella, restriktiota FVC-arvolla ja ventilaatiohäiriön 

vaikeusastetta FEV1-arvolla. Lyhenteiden selitykset löytyvät taulukon 1 alapuolelta. 

Impulssioskillometriassa hengitysteiden vastusta ja toisaalta suurten ja pienten 

hengitysteiden funktionaalisia vastuksen muutoksia arvioitiin korkealla (20Hz) ja 

matalalla (5Hz) taajuudella. Bronkodilaattorina käytettiin inhaloitavaa salbutamolia 

(Ventoline Evohaler 0.1mg/annos) Babyhalerin tai Volymaticin (GlaxoSmithKline) kautta 

annettuna. Alle 10-vuotiaille lapsille annoksena käytettiin 0.3mg ja sitä vanhemmille 

0.4mg. Ennen tutkimusta lyhytkestoisista inhaloitavista bronkodilaattoreista 

ohjeistettiin pitämään 12 tunnin tauko. Rasituksen provosoiman hengitystieahtauden 

arviointiin käytettiin ulkojuoksukoetta ATS:n suositusten mukaisesti. Kaikki 

keuhkofunktioarvot ilmoitettiin absoluuttisina lukuarvoina sekä Z-arvoina käyttäen 

impulssioskillometriassa iänmukaisia viitearvoja ja spirometriassa pääasiassa 

suomalaisia viitearvoja. Mikäli molemmat lapsen vanhemmista olivat ulkomaalaisia, 

käytettiin kansainvälisiä GLI-viitearvoja. [7-16] 

 

Keuhkofunktio mitattiin spirometrialla (81%) tai impulssioskillometrialla (19%), joko 

ilman ulkojuoksukoetta tai sen kanssa. Ulkojuoksukoe tehtiin perusvaiheen 

keuhkofunktiomittauksen jälkeen vain niille 26 tutkimushenkilölle (43%), joille se oli 

alun perin ohjelmoitu tehtäväksi astman diagnostisena tutkimuksena. Poikkeuksena 

yksittäisen terveen verrokin suorittama ulkojuoksukoe, joka tehtiin vertailukohteeksi.   
 

Kliinisen fysiologian erikoislääkäri tulkitsi kaikkien keuhkofunktiomittausten tulokset ja 

jakoi ne kolmeen kategoriaan tilastollista analyysia varten: 0 = normaali keuhkofunktio, 
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1 = epänormaaleja piirteitä keuhkofunktiossa, ei kuitenkaan täytä astman diagnostisia 

kriteerejä ja 2 = astman diagnostiset kriteerit täyttyvät.  

 

2.5 Statistiikka 

 
Arvioitaessa ryhmien A ja C välisiä eroja käytettiin muuttujien ollessa jatkuvia Mann-

Whitneyn U-testiä ja Studentin T-testiä. Luokiteltujen muuttujien vertailu ryhmien 

välillä tapahtui Chi-square tai Fisherin testillä. Lyhyen ja pitkän aikavälin mittauskertojen 

välistä toistettavuutta eri PExA–suureiden, kuten PExm ja PExm/V, osalta arvioitiin 

sisäkorrelaatiokertoimella (ICC).  Tuloksissa raportoitiin ICC-kerroin sekä yksittäisille 

että keskimääräisille mittauksille, ja esitettiin ICC-kertoimelle 95 %:n luottamusväli (CI). 

Yksittäisten muuttujien keskinäisille assosiaatioille tutkimuskäynneillä 1 ja 2 laskettiin 

korrelaatiot. Riippuen tekijöiden jakauman muodosta valittiin normaalijakauman 

muuttujille testiksi Pearsonin korrelaatiokerroin ja ei-normaalijakauman suureille 

Spearmanin korrelaatiokerroin.  Tuloksia tilastollisesti arvioitaessa tilastollisesti 

merkitsevänä pidettiin p-arvoa <0.05.  Statistiset analyysit tehtiin SPSS- (Windowsin 

versio 12.0, Chicago, USA) ja StatXact 6 -ohjelmilla (Cytel Software Corp., MA, USA, 

2003). 

 

 

   

3 Tulokset 
 
3.1 PExA-menetelmän soveltuvuus lapsilla 
 

Alkuperäisestä tutkimusjoukosta 88% (n=75) onnistui noudattamaan PExA-mittauksen 

vaatimaa hengitystekniikkaa. Ryhmästä C eli terveistä verrokeista kaikki onnistuivat 

PExA-menetelmän vaatimassa viiden sekunnin hengityksen pidätyksessä, kun taas 

ryhmästä A hengityksen pidätyksessä onnistui 86%. Tutkittavasta johtumattomista 

syistä jouduttiin osa hengitystekniikan onnistuneesti suorittaneista poissulkemaan 

tutkimuksesta (kuva 1).  
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3.2 PEx massa (ng) ja PEx massa/ uloshengitetty ilma (ng/L) 
 
Ryhmässä C PEx-massa (PExm, [ng]) sekä PEx-massa/uloshengitetyn ilman tilavuus 

(PExm/V, [ng/L]) olivat sukupuoli- ja keuhkofunktion mittaustavan osilta vakioituina 

suuremmat kuin ryhmässä A (p=0.005 ja p=0.002). Terveillä verrokeilla uloshengitetyn 

ilman kokonaistilavuudet olivat suuremmat, kun taas maksimaalinen ilmavirtauksen 

nopeus ei eronnut ryhmien välillä (p=0.233).  

 

PExm ja PExm/V molemmissa ryhmissä on esitetty kuvaajissa 2a ja 2b. Keskimääräinen 

PExm terveillä kontrolleilla oli 55ng (CI 27-85) ja astmaatikoilla 24ng (Cl 18-31). Ero on 

merkittävä ja se todettiin jo perusvaiheen mittauksissa (A vs C, p=0.029). Parhaiten 

ryhmiä erottelevaksi muuttujaksi osoittautui PExm/V (p=0.016), kuten kuvassa 3b. 

Keskimääräinen PExm/V ryhmässä C oli 0,62 ng/L (Cl 0,05-2,05) ja ryhmässä A vain 

0,31ng/L (Cl 0,05-1,01). PExm/V oli ryhmässä A verrannollinen ikään (p=0.032) ja 

pituuteen (p=0.015), mutta ryhmässä C verrannollisuutta ei ollut iän (p=0.270), pituuden 

(p=0.165) eikä painon (p=0.314) suhteen.  

 

Bronkodilaatio ei lisännyt kerättyjen partikkelien massaa (PExm) kummassakaan 

ryhmässä perusvaiheeseen verraten. Ryhmässä A keskimääräinen ero PExm-arvoissa 

ennen ja jälkeen bronkodilaation oli -0,38 (Cl -3.64-2.89) ja ryhmässä C 1,49 (Cl -5.82-

8.81). Ryhmien A ja C välillä ei ollut merkittävää eroa (p=0.475).  
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Kuva 3a. PExm (ng) perusvaiheessa, bronkodilaation jälkeen ja yhteensä (n=60) 

Kuva 2a. PExm (ng) perusvaiheen ja 

bronkodilaation jälkeinen mittaustulos 

yhdistettynä (n=60)  

 

Kuva 2b. PExm/V (ng/L) perusvaiheen ja 

bronkodilaation jälkeinen mittaustulos 

yhdistettynä (n=60)  
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Kuva 3b. PExm/V (ng/L) perusvaiheessa, bronkodilaation jälkeen ja yhteensä (n=60)  

 
 
 
3.3 PExA-menetelmän toistettavuus 
 
Pitkän aikavälin (n=25) ja lyhyen aikavälin (n=10) toistettavuustutkimusten 

demografiset tiedot on esitetty taulukossa 1b ja 1c. Mittaustulokset eri käynneiltä on 

esitetty kuvissa 4 ja 5. 

 

Pitkän aikavälin mittausten toistettavuus oli kohtalaista. Ryhmien sisäkorrelaatiokerroin 

(intra class correlation, ICC) oli 0.79 mittausten keskiarvoille (CI 0.52-0.91) ja yksittäisille 

mittaustuloksille 0.65 (CI 0.35-0.83). Hyvä toistettavuus todettiin oireisilla tutkittavilla 

(ICC yksittäisille mittaustuloksille 0.94 ja keskiarvoille 0.97) sekä niillä, joilla oli normaali 

keuhkofunktiomittauksen tulos (vastaavasti ICC 0.66 ja 0.80). Perusvaiheen mittauksissa 

tutkimuskäynneillä 1 ja 2 PExm-arvot vastasivat toisiaan (p=0.026).  
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Kuva 4. Pitkän aikavälin toistettavuustutkimuksen PExm-arvot (n=25) 

 

Ryhmässä C (n=11) pitkän aikavälin toistettavuus oli hyvä: ICC yksittäisille mittauksille 

oli 0.76 (Cl 0.32-0.93) ja mittaustulosten keskiarvoille 0.86 (Cl 0.49-0.96). Ryhmässä A 

(n=14) ICC oli huono sekä yksittäisille mittauksille 0.12 (Cl -0.42-0.60) että mittausten 

keskiarvoille 0.22 (Cl -1.43-0.75). 

 

Lyhyen aikavälin mittaustulosten toistettavuus oli erinomainen. PExm keskiarvojen ICC 

ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä oli 0.97 (Cl 0.87-0.92) ja PExm/V keskiarvoille 

0.81 (Cl 0.24-0.95). ICC yksittäisille PExm-arvoille oli 0.94 (Cl 0.72-0.98).  

 

Taulukko 2.  Lyhyen aikavälin toistettavuustutkimuksen PExm- ja PExm/V-arvot (n=10) 

 Päivä 1 Päivä 2 ICC keskiarvoille 
Perusvaihe    
    PExm [ng] 27,0 (4,2-118,8) 24,6 (3,6-121,8)  
    PExm/V [ng/L] 0,47 (0,07-1,49) 0,54 (0,07-3,37)  

    
Bronkodilaation jälkeen    
    PExm [ng] 26,7 (3,6-87.7) 28,7 (3,3-118,6)  
    PExm/V [ng/L] 0,55 (0,07-1,78) 0,46 (0,06-1,76)  

    
Yhteensä    
    PExm [ng] 53,7 (9,9-206,5) 53,7 (11,6-240,4) 0.968 (95%CI 0.872-0.922) 
    PExm/V [ng/L] 0,51 (0,08-1,49) 0,50 (0,06-2,57)  0.811 (95%CI 0.239-0.953) 

    
Tulokset on esitetty keskiarvoina (jakauma).   
ICC= sisäkorrelaatiokerroin   
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Kuva 5. Lyhyen aikavälin toistettavuustutkimuksen PExm-arvot (n=10) 

 

 

 

4 Pohdinta 
 
6-18-vuotiaat terveet ja astmaa sairastavat lapset suoriutuivat PExA 2.0 tehdyistä 

mittauksista pääsääntöisesti onnistuneesti. Hengitystekniikassa onnistuneita, alle 

kuusivuotiaita oli vain ryhmässä C. Nuorin mittauksessa onnistunut oli neljävuotias.  

Terveiden verrokkien (ryhmä C) PExm ja PExm/V -arvot olivat merkittävästi suurempia 

kuin ryhmässä A.  Lyhyen aikavälin toistettavuus oli erinomainen molemmissa ryhmissä, 

sen sijaan pitkän aikavälin toistettavuus oli hyvä ainoastaan ryhmässä C. 

 
4.1 Tutkimuksen toteutus 
 
PExA-mittauksen hengitystekniikka vaatii tutkittavalta yhteistyökykyä ja taitoa 

noudattaa menetelmän validoitua hengitystekniikkaa. PExA-menetelmä perustuu viiden 

sekunnin hengityksen pidätykseen, jonka seurauksena pienten hengitysteiden 

uudelleen avautumista seuraa maksimaalinen partikkelien vapautuminen 

uloshengitysilmaan. Kuten tiedetään, lapsen harjaantumattoman hermo-lihastoiminnan 
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vuoksi mikä tahansa diagnostinen menetelmä voi kliinisessä työssä olla haaste. Myös 

fysiologiset tekijät, kuten lasten pienempi keuhkojen tilavuus, on todettu vaikeuttavan 

kliinisten tutkimusten suorittamista kuten keuhkofunktiomittauksia tai hengitysilman 

joidenkin biomarkkerien keräämistä. Teknisesti epäonnistuneet mittaukset voivat 

vaikuttaa merkitsevästi diagnostiseen tulkintaan ja johtaa ali- tai ylidiagnostiikkaan. 

 

4.2 Tutkimushenkilöt 
 
Tutkimukseen hyväksyttiin alkuperäisestä 4-18-vuotiaiden joukosta 80%. Yleisesti 

ottaen kuusivuotiaat ja sitä vanhemmat kykenivät noudattamaan annettuja ohjeita ja 

suorittamaan teknisesti hyväksytyt PExA-mittaukset toistetusti. Yhteistyökyky 

mittauksissa oli vastaavaa tasoa kuin muissakin samalla käynnillä tehdyissä 

keuhkofunktiomittauksissa. Nuorin onnistuneen PExA-mittauksen tehnyt henkilö oli 

neljävuotias.  

 

Tutkimuksemme sisälsi lapsia ja nuoria, jotka tyypillisesti käyvät terveyskeskuksissa tai 

yksityisillä lääkäriasemilla hengitystieoireiden, astman diagnostisten tutkimusten tai 

hoidon tason seurannan vuoksi. Tämän tutkimuksen tyyppiset, erikoissairaanhoidon 

ulkopuolella tehdyt tutkimukset, ovat lasten astmatutkimuksina harvinaisempia. 

Tutkimushenkilöillämme todettiin perusvaiheessa paremmat absoluuttiset 

keuhkofunktioarvot kuin näissä aiemmin julkaistuissa keuhkofunktiotutkimuksissa on 

tyypillisesti ollut. Mielenkiintoinen ja merkittävä ero oli myös vanhempien tupakoinnin/ 

tupakansavulle altistumisen esiintyvyydessä. Ryhmässä A raportoitiin vähemmän 

tupakansavulle altistumista kuin erikoissairaanhoidossa tehdyissä tutkimuksissa 

Suomessa samalla alueella (7% vs 12-33%).  

 

4.3 Aikaisempien tutkimusten aikuisten PExm-arvojen vertailu lasten 
mittauksiin 
 
Keskeisimmät tuloksemme ovat yhtäpitäviä aikuisten astmaa koskevien PExA-

tutkimusten kanssa (Groningen, Netherlands). Emme todenneet viitteitä elimistön 

sisäiseen vuorokausirytmiin liittyvistä muutoksista PExm-arvoissa kuten on todettu myös 

Kokeij et al. 2020 tutkimuksessa. [6,17] 
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Osa aiemmista aikuisilla tehdyistä tutkimuksista ovat antaneet viitteitä, että 

partikkeleiden irtautuminen korreloi positiivisesti iän kanssa. Totesimme saman myös 

lasten ja nuorten kohdalla, tosin terveillä verrokeilla yhteys oli vähemmän merkittävä. 

Proksimaalisten, suurten hengitysteiden poikkipinta-ala on hengitysteiden resistenssiin 

tärkein vaikuttava tekijä ja poikkipinta-ala taas on todettu olevan sitä suurempi mitä 

pidempi henkilö on. Lapsilla ja nuorilla ikä on verrannollinen pituuteen, joten tämä voisi 

selittää PExm-arvojen yhteyden ikään tutkimuksessamme. [18,19] 

 

Nykytiedon valossa otaksumme, että PExA-menetelmän hengitystekniikalla 

uloshengitetyt partikkelit ovat peräisin sekä distaalisista että proksimaalisista 

hengitysteistä. Distaalisten, pienten hengitysteiden seinämistä puuttuu rustoinen tuki, 

jonka vuoksi häiriöt keuhkofunktiossa ja hengitysteiden histopatologiassa vaikuttavat 

pienissä hengitysteissä vallitseviin olosuhteisiin suoraan lähellä ohutta nestekalvopintaa 

(respiratory lining fluid, RLF). Huomasimme terveillä lapsilla esiintyvän suurempia PExm-

arvoja vähemmällä hengitystyöllä, toisin sanoen heillä havaittiin suurempi 

uloshengitetyn ilman tilavuus verrattuna uloshengitysten lukumäärään kuin ryhmässä A 

kun ikä ja sukupuoli oli huomioituina. [5,20,21] 

 

4.4 Erityispiirteet lasten tutkimuksessa 
 
Totesimme, että teknisesti onnistunut PExA-mittaus vaatii uloshengityksen ilmavirran 

nopeudeksi vähintään 1500mL/s. Suosittelemme lisäksi tarkastamaan kaikki mittaukset, 

joissa PExm/V-arvo on yli 1,5ng/L. Laitteen vuoto, liian pieni ilmavirran nopeus tai muu 

tekninen virhe voi havaintojemme mukaan olla mahdollinen.  

 

Keräsimme kaksi PExA-näytettä jokaiselta tutkittavalta kahdelle erilliselle filtterille, 

ensimmäisen perusvaiheessa ja toisen bronkodilaation jälkeen. PExm-arvot ovat lapsilla 

pääasiassa pienempiä kuin aikuisilla, joten oli perusteltua kerätä kaksi PExA-näytettä 

yhden sijaan. Emme todenneet merkittävää eroa PExm-arvoissa perusvaiheessa ja 

bronkodilaation jälkeen kummassakaan ryhmässä. Tuloksemme viittaavat siihen, että 
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ensimmäinen puhallus perusvaiheessa erottelisi jo itsessään terveet astmaatikoista, ja 

nimenomaan PExm/V olisi mittasuureista paras erotteleva arvo.  

 

Yksi PExA-mittaus kesti noin 5-10 minuuttia. Hengitystekniikan opastaminen mukaan 

lukien PExA-mittausten tekeminen perusvaiheessa ja bronkodilaation jälkeen pidensi 

lapsen tutkimuskäynnin kestoa yhteensä vain noin 30 minuuttia. Tuloksemme 

kannustavat hyödyntämään tätä uudenlaista menetelmää kliinisessäkin työssä lapsilla.  

 

4.5 Toistettavuus 
 
Lyhyen aikavälin PExA-mittausten toistettavuus oli erinomainen. Pitkällä aikavälillä 

ryhmän C tulosten toistettavuus oli hyvä, mutta ryhmässä A toistettavuus oli heikko. 

Astmaatikkojen pitkän aikavälin heikko toistettavuus selittynee astmalle tyypillisen 

tautitilan ja keuhkojen toiminnan vaihtelulla. Pitkän aikavälin toistettavuus yksittäisille 

mittauksille (ICC = 0.94) ja mittausten keskiarvolle (ICC = 0.97) mittauspäivien välillä 

olivat kuitenkin paremmat kuin aiemmin julkaistu saman päivän aikana tehtyjen IOS-

arvojen toistettavuus saman ikäisillä astmaatikoilla. Mainittakoon, että kumpikaan, 

PExA tai IOS, ei vaadi voimakasta uloshengitystä. PExA:n pitkän aikavälin (3kk) 

toistettavuus oli samaa luokkaa kuin 7-14 vuorokauden toistettavuus 

impulssioskillometrialla mitattuna. PExA:n toistettavuus on siis yleisesti parempi kuin 

monien muiden keuhkofunktiomittausten. [19,22] 

 

PExm/V-arvon toistettavuus yksittäisissä ja toistetuissa mittauksissa oli hyvä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että PExm/V-muuttuja vaikuttaisi erottelevan ryhmien A ja 

C tutkimushenkilöt parhaiten toisistaan. Tutkimustulos vahvistaa kliinistä 

näkemystämme siitä, että perusvaiheen ensimmäinen puhallus jo yksinään vaikuttaisi 

erottavan ryhmät A ja C. Kajoamattomana menetelmänä PExA osoittaa potentiaalia 

kliiniseen työhön erottamaan terveitä astmaatikoista.  

 

Bake et al. 2017 totesi suuren tutkimushenkilöiden välisen PExm-arvojen vaihtelun keski-

ikäisillä, terveillä aikuisilla. Ikä, paino ja spirometrian tulos selittivät vain alle kolmasosan 

havaitusta vaihtelusta. Havainto voisi mahdollisesti liittyä fysiologisiin tekijöihin ja 
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patofysiologisiin olosuhteisiin tai elämänaikaisiin altistumisiin, jotka voisivat vaikuttaa 

aikuisten hengitysteiden toimintaan toisin kuin terveillä lapsilla, kuten meidän 

tutkimuksessamme. Nykyiset tulokset viittaavat siihen, että PExA-mittausten 

toistettavuus lapsilla on vähintäänkin hyvä. [23] 

 

 

5 Päätelmät 
 

Particles of exhaled air (PExA) on kliinisesti käyttökelpoinen menetelmä lasten ja 

nuorten astman arvioinnissa. Ryhmän A tutkimushenkilöillä esiintyi vähemmän 

uloshengityksestä kerättyjä partikkeleita kuin terveillä verrokeilla. Perusvaiheen 

ensimmäiset puhallukset vaikuttaisivat jo yksinään erottavan partikkelimäärien 

perusteella terveet lapset astmaatikoista. PExA-menetelmällä todettiin tutkimuksessa 

hyvä toistettavuus lapsilla. Erityisesti yksilöiden omien mittausten välinen lyhyen 

aikavälin toistettavuus oli erinomaista, mikä antaisi viitteitä mahdollisuudesta seurata 

yksilön pienten hengitysteiden terveyttä kyseisellä menetelmällä. Menetelmänä PExA 

on uudenlainen ja kajoamaton, ja olisi mahdollisesti tulevaisuudessa helposti lisättävissä 

kliiniseen työhön perinteisten keuhkofunktiomittausten rinnalle.  
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