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Suositus keuhkojen
diffuusiokapasiteetin
viitearvojen tulkinnasta
Suosittelemme suomalaisten aikuisten diffuusiokapasiteetin viitearvoiksi Kainun ym.
viitearvoja, joissa normaalin alaraja on z-arvo –1,65 eurooppalaisen standardin
mukaisesti. Lapsille suosittelemme kansainvälisiä GLI-viitearvoja. Lisäksi suosittelemme
vaikeusasteen arviointia kolmiportaisesti: normaali (z-arvo ≥ –1,65), lievästi pienentynyt
(–3,0 ≤ z-arvo < –1,65) ja selvästi pienentynyt (z-arvo < –3,0).

D

iffuusiokapasiteetin mittaus
kertahengitysmenetelmällä
käyttäen hiilimonoksidia
(DLCO) on yleisin keuhkokudoksen kaasujen vaihdunnan mittaukseen käytetty
kliininen menetelmä. DLCO:n avulla voidaan arvioida keuhkokudoksen kykyä
siirtää happea keuhkorakkuloista verenkiertoon. Mittauksen toteuttaminen,
mittaussuureet ja tulkintaperiaatteet on
kuvattu tuoreessa oppikirjassa (1).
Diffuusiokapasiteettimittaukset on
Suomessa tähän saakka arvioitu suomalaisten Viljasen ym. (1982) viitearvojen
mukaan (2). Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen (European Respiratory
Society, ERS) alainen GLI (Global Lung
Function Initiative) -työryhmä julkaisi
vuonna 2017 uudet keuhkojen diffuusiokapasiteetin viitearvot kaukasialaisille, eli esimerkiksi Euroopan, Lähi-idän,
Australian ja Amerikan valkoihoisille
henkilöille (3). Näitä viitearvoja kutsu-

taan GLI-viitearvoiksi. Samana vuonna
julkaistiin uudet suomalaiset diffuusiokapasiteetin viitearvot aikuisväestölle,
ns. Kainun ym. viitearvot (4).
Kainun ym. viitearvoissa on GLI-viitearvojen mukaisesti julkaistu vain viitearvo ja normaalin arvon alaraja LLN
(lower limit of normal). Sekä GLI- että
Kainun ym. viitearvoissa tulos tulkitaan
z-arvona. Z-arvo kertoo, kuinka monen
keskihajonnan päässä mitattu arvo on
odotusarvosta. Normaalin alaraja LLN
määritellään z-arvona, ja z-arvo, joka on
pienempi kuin –1,65, on heikentynyt.
Tarkempaa vaikeusasteen arviointia ei
esitetä (2,3).

Viljasen ym. viitearvoissa diffuusiokapasiteetin taso arvioidaan kolmiportaisesti: normaali – lievästi patologinen –
selvästi patologinen (1). Porrastus
perustuu viitearvoaineiston jakaumaan.
Vaikeusaste on arvioitu vertaamalla
mitattua tulosta viitetasoon, ja tulos on
ilmoitettu prosentteina viitearvosta.
Viitearvojen vertailu

Vertasimme Viljasen ym. viitearvojen
mukaista vaikeusasteen arviointia Kainun ym. viitearvoihin perustuviin
z-arvoihin, ja pyrimme luomaan vaikeusasteen arvioinnin, joka perustuu z-
arvoihin. Vertailu tehtiin 217 kliinisen

Viitearvojen tulkinta, vertailu Kainun ym. ja Viljasen viitearvojen kesken
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Kainun ym. viitearvot verrattuna GLI-viitearvoihin
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a) kokonaisdiffuusiokapasiteetti DLCO miehillä (laskettu 175 cm:n pituiselle miehelle), b) kokonaisdiffuusiokapasiteetti DLCO naisilla (laskettu 165 cm:n pituiselle naiselle),
c) spesifinen diffuusiokapasiteetti DLCO/VA miehillä, d) spesifinen diffuusiokapasiteetti DLCO/VA naisilla.

potilaan mittaustulosten perusteella.
Viljasen ja Kainun ym. mukaisissa
viitearvoissa normaalin alarajat vastasivat toisiaan naisilla DL CO -suureessa
(kokonaisdiffuusiokapasiteetti) ja miehillä DLCO/VA-suureessa (spesifinen diffuusiokapasiteetti).
Naisilla DLCO/VA-suureessa Kainun
mukainen LLN asettui Viljasen viitearvoissa selvästi heikentyneelle tasolle. Viljasen viitearvot luokittelivat siis Kainun
mukaisen normaalin arvon patologiseksi.
Kainun ym. viitearvoissa DLCO-suureen normaalin alaraja miehillä asettuu
Viljasen normaalin alarajan yläpuolelle,
eli Viljasen arvot eivät poimineet lieviä
kokonaisdiffuusiokapasiteetin muutoksia (liitekuvio, www.laakarilehti.fi > Sisällysluettelot > 24–32/2021). Viljasen
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arvioituu liian suureksi käytettäessä
mukaan selvästi patologinen mittaustuGLI-viitearvoja suomalaisessa väestössä
los asettuu Kainun ym. viitearvoissa
(kuvio).
useimmiten z-arvojen välille
Muille kaukasialaisille
–2,5:stä –3:een. Koska viihenkilöille suosittelemme
tearvot muuttuvat, seuGLI:n mukaisia viitearrannassa on tärkeää arSuomalaisille
voja. Suomalaisille lapvioida muutos myös
sille ei ole julkaistu
havaitun mittaustuloklapsille ei ole
kattavia diffuusiokapasen perusteella, eikä
kattavia
siteetin viitearvoja.
vain z-arvon perusteelSuosittelemme, että lapla.
viitearvoja.
sille käytetään vastedes
Suosittelemme, että
GLI-viitearvoja (3). Ne on
suomalaisille a ikuisille
määritelty viidestä ikävuodeskäytetään Kainun ym. viitearta lähtien, ja niitä voi käyttää 17
voja ja tulosten vaikeusaste arvioiikävuoteen saakka. Lasten viitearvojen
daan niiden mukaisesti (taulukko). GLItulkinta on samanlainen kuin aikuisilla.
viitearvojen normaali taso asettuu suoDiffuusiokapasiteettimittauksen yh
malaisilla matalammalle tasolle kuin
teydessä on totuttu saamaan tulokset
Kainun ym. viitearvoissa, joten z-arvo
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myös staattisista keuhkotilavuuksista,
kuten toiminnallinen jäännöskapasiteetti (FRC), jäännöskapasiteetti (RV) ja
kokonaiskapasiteetti (TLC) sekä viimeksi mainittujen suhde (RV/TLC). GLI-
viitearvot eivät sisällä näitä lainkaan,
Kainun ym. viitearvoissa on mukana vitaalikapasiteetti (VC), inspiratorinen vitaalikapasiteetti (IVC) ja inspiratorinen
kapasiteetti (IC). Sekä Kainun ym. että
GLI:n viitearvot sisältävät kuitenkin
v iitearvot alveolaariselle tilavuudelle
(VA), jonka perusteella voidaan arvioida
tuulettuvaa keuhkotilavuutta ja siihen
liittyviä muutoksia.
GLI-viitearvosuosituksen mukaan
fysiologisesti merkitsevänä muutoksena
pidetään 0,5 z-arvon muutosta (3). Mit-

taustuloksen normaalin ylärajaa ei
a nneta GLI-viitearvoissa eikä Kainun
ym. viitearvoissa. ●
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VAALILUETTELON NÄHTÄVILLÄ PITO
Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali järjestetään
21.9.–25.10.2021. Vaaliluettelo on tarkistusta varten
nähtävänä liiton toimistossa (Mäkelänkatu 2, 00500
Helsinki) 19.–26.7.2021. Vaaliluetteloa koskevat
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Val till Finlands Läkarförbunds fullmäktige ordnas
21.9.–25.10.2021. Vallängden kommer att finnas till
påseende på förbundets kansli (Backasgatan 2, 00500
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9.17

liitekuvio 1.

Diffuusiokapasiteetin viitearvojen vertailu 217 potilaan mittausaineistossa Viljasen ja Kainun ym. viitearvojen kesken

Katkoviivoilla on merkitty normaalin alaraja sekä Viljasen että Kainun ym. viitearvoissa. a) kokonaisdiffuusiokapasiteetti DLCO miehillä, b) DLCO naisilla, c) spesifinen
diffuusiokapasiteetti DLCO/VA miehillä, d) spesifinen diffuusiokapasiteetti DLCO/VA naisilla.
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