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Milloin?

• Epäiltäessä allergista ammattiastmaa tai kosteusvauriomikrobialtistumiseen
liittyvää astmaa

• Varhaisessa vaiheessa:

- esim. astmaoireisella leipurilla perusselvitysten (thorax, spiro+bronco, lab) jälkeen

- toisaalta, jos oireet tai altistuminen epäselvempiä, kannattaa ensin tehdä astman
diagnostisia tutkimuksia

• Työkyvyn arvionnissa, jolloin tehdään oman normaalin astmalääkityksen aikana ja 

3 vkon seuranta on riittävä.

• Vasta-aiheet: epäily työperäisestä anafylaksista/yleistyneestä allergisesta
reaktiosta, vaikeasti oireileva astma, raskauteen liittyvä supistelutaipumus
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Allergisen ammattiastman 
osoittaminen

Peruskriteerit:
Altistuminen

Taudinkuva sopiva
Astma osoitettu

Erotusdiagnostiikka
negatiivinen

Syy-yhteys:
Prick-testit, IgE-va

PEF-työpaikkaseuranta
Spesifit inhalaatioaltistukset

+

=

Ammattiastma



Onko ammattiastmaan sopiva PEF työpaikkaseuranta
edellytys ammattiastmadiagnoosille?

• KYLLÄ- kosteusvauriorakennuksiin liittyvässä astmassa

• EI- herkistymisen kautta syntyneessä astmassa, jossa arviolta
20%:ssa tapauksista PEF-TPS ei sovi ammattiastmaan

• EI- ärsytyksen aiheuttamassa ammattiastmassa, jossa PEF-TPS 
ei kuulu diagnostisiin tutkimuksiin
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Miten?

Puhalluksia tehdään työ- ja 
vapaapäivinä kahden tunnin välein 
hereillä ollessa ja myös öisin oireiden 
aikana. 

Seurantaa jatketaan 4 viikkoa. Sisältää:

• vähintään 3 työjaksoa, joiden pituus 
vähintään 3 päivää

• vähintään 3 vapaajaksoa, joiden 
pituus vähintään 2 päivää

• mielellään pidemmän (4-7vrk) 
vapaajakson 

Moore VC ym Occup Environm Med 2010

www.ttl.fi/PEF
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Lääkitys

Pyrittävä tekemään ennen säännöllisen hoitavan 
astmalääkityksen aloittamista.

• lyhytvaikutteinen avaavaa lääke: ainoastaan tarvittaessa. 
Käyttö ja puhallusarvot ennen ja jälkeen kirjataan.

Jos astma on todettu ja lääkitys käytössä:                       

• lääkitys samanlainen koko seurannan aikana.

• hoitavat lääkkeet: yleensä entisellä annoksella. Jos 
tauotetaan, odotetaan 4 vkoa ennen seurannan 
aloittamista.

• pitkävaikutteinen avaava lääke: keskeytetään seurannan 
ajaksi, jos mahdollista.

AKAR: PEF-työpaikkaseuranta - ammattiastmadiagnostiikan perusta. 
Duodecim 2011; 127:2194-204

www.ttl.fi/PEF
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Vuorokausien jakaminen 

Katsotaan työn vaikutusta puhallusarvoihin. Tämän vuoksi vuorokausien jako ei 
noudata kalenterivuorokautta.

• Työpäivä alkaa ensimmäisestä töissä tehdystä mittauksesta.

• Työpäivä päättyy viimeiseen vapaalla ennen seuraavan työvuoron alkua tehtyyn 
mittaukseen. 

• Vuorotyöntekijöillä haastavaa, jää välillä kokonaisia vuorokausia väliin jne.
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PEF työpaikkaseuranta etämittaussovelluksen avulla

• Työterveyslaitos kehittänyt yhteistyössä Elisan
kanssa 6/2016 alkaen. 

• Potilaiden käytössä mittalaite ja 
älypuhelinsovellus, jonka avulla terveydenhuollon 
ammattilaiset saavat reaaliaikaisen ja laadukkaan 
tiedon PEF työpaikkaseurannan tuloksista –
tietoturvallisesti: 
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PEF-työpaikkaseurannan tulkinta

• Huomioi:

• seurannan laadullinen toteutuminen

• astman hoitotasapaino

• lääkitys

• työssä tapahtuva altistuminen

• Kokeneen tulkitsijan arvion perusteella sopii /on 
viitteellinen / ei sovi ammattiastmaan tai työn 
pahentamaan astmaan.

• Astmadiagnoosi seurannan perusteella lähinnä, jos 
toistuvia bronkolyyttivasteita
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Seuranta minimilaatukriteerit

1) Pituus vähintään 21/2 viikkoa

2) Vähintään 2 työjaksoa (pituus ≥ 3pvää) ja vähintään 2 vapaajaksoa (pituus ≥ 
2pvää)

3) Rinnakkaispuhallukset ovat onnistuneet luotettavasti (hylättäviä max 10%)

4) Vähintään 4 mittausta/pvä

5) Työ- ja vapaapäivinä on yhtä paljon puhalluksia

6) Altistumista epäillylle astman aiheuttajalle

7) Ei hengitystieinfektiota

Anees W et al Eur Respir J. 2004, Lindström I ym Duodecim 2011

HUOM! OHJATAAN 

PUHTALTAMAAN 

4 VKON AJAN 

2 TUNNIN VÄLEIN
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Normaali löydös
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Ammattiastma 1

Vuorokausivaihtelu 

lisääntyy työpäivinä
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Tiettyihin altisteisiin liittyvät

matalat puhallusarvot
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Puhallusarvojen hidas 

huononeminen

ja hidas palautuminen
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1. Sudenkuoppa:

Vapaapäivinä liian vähän

puhalluksia
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2. Sudenkuoppa: 

Alvesco tauotettu seu-

rannan alussa 3.11.
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3. Sudenkuoppa:

Ei astmaa
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