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 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: πρώιμη ανίχνευση 

περιπτώσεων στην ΠΦΥ, παρακολούθηση 

 

 Άσθμα: αύξηση της επίπτωσης τις τελευταίες δεκαετίες 

 

 Ένταξή της σε προγράμματα διακοπής καπνίσματος 

 

 Ανικανότητα προς εργασία, πρόωρη συνταξιοδότηση 

 

 Προεγχειρητική εκτίμηση 



Prim Care Resp J 2009;18: 216-23 

Μαζική χρήση της σπιρομέτρησης ως εργαλείου πρόληψης 

ΔΕΝ προτείνεται για ασυμπτωματικά άτομα χωρίς παράγοντες 

κινδύνου 



 Προβλήματα: απουσία αξιόπιστου εξοπλισμού, 
έλλειψη εκπαίδευσης στη διενέργεια και ερμηνεία 
της εξέτασης, συνολική εκτίμηση του ασθενούς 
 

 Οφέλη: πρώιμη ανίχνευση, μείωση των άσκοπων 
διερευνήσεων 
 

 Διαγνωστική σπιρομέτρηση: μέτρηση όλων των 
παραμέτρων, δοκιμασία βρογχοδιαστολής και 
πρόκλησης 



 Ακρίβεια  
Απόκλιση μεταξύ πραγματικής και μετρούμενης τιμής 
 
 Επαναληψιμότητα (repeatability) 
Η συνάφεια των αποτελεσμάτων διαδοχικών μετρήσεων υπό 
πανομοιότυπες συνθήκες με μικρή χρονική διαφορά 
 
 Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) 
Η συνάφεια των αποτελεσμάτων διαδοχικών μετρήσεων υπό 
διαφορετικές συνθήκες  



 Δυνατότητα μέτρησης: FEV1, FVC, FVC6, 
SVC, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FET, PEF 
 

 Απεικόνιση V-t και F-V σε πραγματικό 
χρόνο 
 

 Απλή διαδικασία απολύμανσης, 
συντήρησης και βαθμονόμησης του 
οργάνου 

  



 Ένδειξη επαναληψιμότητας και αποδοχής των 
μετρήσεων καθώς και αντίστοιχων 
προτρεπτικών ενδείξεων 
 

 Δυνατότητα υπολογισμού % μεταβολών: 
βρογχοδιαστολή και πρόκληση 
 

 Σύκριση των μετρούμενων τιμών με τις μέσες 
προβλεπόμενες καθώς και με τις κατώτερες 
φυσιολογικές τιμές (LLN) 
 



 Μικροοργανισμοί του αναπνευστικού των 
εξεταζομένων έχουν απομονωθεί από τα 
επιστόμια και τις εγγύς επιφάνειες του 
σπιρομέτρου 
 

 Περίπτωση θετικοποίησης Mantoux μετά 
σπιρομέτρηση 
 

 P. cepacia: αύξηση της επίπτωσης σε ασθενείς με 
CF μέσω μολυσμένου σπιρομέτρου  



 Γάντια, πλύσιμο χεριών μεταξύ των ασθενών 
 

 Αλλαγή επιστομίου και τακτική αποστείρωση 
  
 Αποστείρωση κάθε επιφάνειας με ορατή υγρασία από τον 

εκπνεόμενο αέρα 
 

 Χωρίς εισπνοή: μόνο επιστόμιο 
 

 Φίλτρα: αποτελεσματικά για βακτήρια, άγνωστο για ιούς, 
προβληματικά σε υψηλές ροές, η ανάγκη για τακτική 
αποστείρωση παραμένει 





 Ταχεία και πλήρης εισπνοή (από FRC σε TLC) 
 Μικρή παύση (<1sec) σε TLC 
 Εκπνοή με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έως RV, 

διατηρώντας την όρθια θέση 
 Απαιτούνται τουλάχιστον 3 αποδεκτές και 

επαναλήψιμες  προσπάθειες 
 Ακόμη και παιδιά 5 ετών 
 Αργή εισπνοή και/ή παύση 4-6sec σε TLC: μειωμένη 

PEF και FEV1  

D’ Angelo E et al. J Appl Physiol 1993; 75:1155-9 



1. Κριτήριο έναρξης και τερματισμού 
 

2. Χωρίς βήχα κατά την προσπάθεια 
 

3. Χωρίς σύγκλειση της γλωττίδας 
 

4. Χωρίς διαφυγές πέριξ των χειλιών ή δάγκωμα 
του επιστομίου 
 

5. Χωρίς παρεμβολή εισπνευστικής προσπάθειας 
πριν ολοκληρωθεί η βίαιη εκπνοή  



 Back extrapolated volume 
<5% FVC ή 150 ml  
 

 H PEF να επιτυγχάνεται 
εντός 120 msec από την 
έναρξη της εκπνευστικής 
προσπάθειας  

    (διάγραμμα F-V) 

 



 Γενικά: όσο περισσότερο χρόνο ανέχεται ο 
εξεταζόμενος (κίνδυνος συγκοπής) 
 

 FET (<10 ετών): ≥3 sec 
 FET (>10 ετών): ≥6 sec 

 
 Η καμπύλη V-t παρουσιάζει πλατώ  
   (<0,025 L για ≥1 sec) 
 
 Για ασθενείς με αποφρακτικά νοσήματα απαιτείται 

χρόνος εκπνοής έως και 15 sec 



 3 αποδεκτές προσπάθειες 
 

 Η διαφορά στη FVC και 
στον FEV1 μεταξύ των δύο 
καλύτερων να μην 
υπερβαίνει τα 150 mL 
 

 Έως οκτώ προσπάθειες 
 

 Ο ασθενής δεν μπορεί να 

συνεχίσει  



Μέτρηση: VT, IRV, ERV, SVC, IC (VT, IRV, ERV, SVC, IC (αργή προσπάθεια)αργή προσπάθεια)  
                                FVC, FEVFVC, FEV11, FEF, FEF2525--7575  , (βίαιη προσπάθεια), (βίαιη προσπάθεια)  



 P1 x V1 / T1 = P2 x V2 / T2 (συνδυαστικός νόμος των 
αερίων) 

 
 P1 x V1 = P2 x V2  (νόμος του Boyle) 

 
 Εφαρμόζουμε το νόμο του Boyle για τον 

εξεταζόμενοεξεταζόμενο καθώς και για την καμπίνακαμπίνα  του 
πληθυσμογράφου 
 

 Ο εξεταζόμενος εισάγεται στην καμπίνα και 
περιμένουμε για 1 λεπτό περίπου (εξίσωσηεξίσωση  
θερμοκρασίαςθερμοκρασίας) 



Εξεταζόμενος:  

P1 (ατμ.) x V1 (FRC) = 
(P1 – ΔPm) x (V1 + ΔV) 
 
Καμπίνα:  

P1 (ατμ.) x Vbox =  
(P1 + ΔPbox) x (Vbox - ΔV) 
 
FRC = Vbox x ΔPbox / ΔPm 



Σύριγγα βαθμονόμησης 
γνωστού όγκου:  
βοηθά στον υπολογισμό του 
Vbox (όγκος καμπίνας – όγκος 
εξεταζόμενου)  



 Ο ασθενής συνδέεται σε 
κλειστό κύκλωμα και 
εισπνέειεισπνέει  100100%%  ΟΟ22  ενώ 
ο εκπνεόμενος αέρας 
συλλέγεται και 
καταγράφεται συνεχώς η 
συγκέντρωση του ΝΝ22  
μέχριμέχρι  νανα  μηδενιστείμηδενιστεί  
 

 FRC x 0,8 = όγκος αέρα 
που συλλέχθηκε x μέση 
συγκέντρωση Ν2  



 Vapp xFHe1=(Vapp+FRC)xFHe2 
 

 Vapp<4,5L 
 

 10% He + 25-30% Ο2 + N2 
+ συνεχής απομάκρυνση 
H2O και CO2 

 
 Συνεχής παροχή Ο2 ώστε 

να έχουμε σταθερή 
συγκέντρωση 
 
 





ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κόστος 
 

 Κλειστοφοβία 
 

 Συνεργασία 
 

 Εξίσωση στοματικής και 
κυψελιδικής πίεσης 
 

 Εκούσια αναπνοή σε 
επίπεδο διαφορετικό από 
την FRC 

ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΗΛΙΟ 

 Χαμηλότερο κόστος, 
ευρέως χρησιμοποιούμενες 
 

 Περιοχές που δεν 
επικοινωνούν με τους 
αεραγωγούς ή έχουν 
υψηλές σταθερές χρόνου 
δεν εκπλένουν το Ν2/ δεν 
φθάνει το He  



 DLco=ΔVco/Δt/PAco 

 
 1/DLCO=(1/DM)+(1/θVc) 

 
 DM: εξαρτάται από την 

επιφάνεια της μεμβράνης και 
τις φυσικές της ιδιότητες 
 

 θ: χημική αντίδραση Hb-CO 
 

 Vc: όγκος αίματος κυψελιδικών 
τριχοειδών 
 

 Kco = DLco/VA 

 



 Ποσοστό αναπαραγωγιμότητας: 9% 
 

 Παράγοντες που αυξάνουν τη DLco: 
1. Άσκηση 
2. Παχυσαρκία    
3. Πολυερυθραιμία   
4. Ύπτια θέση 

 
 Παράγοντες που ελαττώνουν τη DLco: 
1. Αναιμία (DLco predicted for Hb = DLco predicted x (1,7Hb/(10,22+Hb))  

2. Κάπνισμα (DLco predicted for COHb = DLco predicted x (102% - COHb%) 

3. Αύξηση FiO2  
 



Νοσήματα με ελαττωμένη DLco 
Μείωση κυρίως DM και λιγότερο θVc  

1. Εμφύσημα 
2. Διάμεσες πνευμονοπάθειες 

(IPF, σαρκοείδωση) 
3. Πνευμονεκτομή, ατελεκτασία 
 
Μείωση κυρίως θVc 
4. Πνευμονική αρτηριακή 

υπέρταση 
5. Πνευμονική εμβολή 

 

Νοσήματα με αυξημένη DLco 
 

Κυψελιδική αιμορραγία  
Αριστερά προς δεξιά διαφυγή 
Παχυσαρκία 
Πολυερυθραιμία 



 Βαθμός σοβαρότητας 
Ήπια: >60% και <LLN, Μέτρια: 40-60%, Σοβαρή: <40% 
 
 Φυσιολογικοί όγκοι και   DLco: αναιμία, πνευμονική αγγειακή 
νόσος, αρχόμενη ILD ή εμφύσημα 

 
 Περιοριστικού τύπου διαταραχή,  DLco και κφ DLco/VA: 
πνευμονεκτομή, νευρομυική νόσος, παθήσεις θωρακικού κλωβού 

 
 Περιοριστικού τύπου διαταραχή,  DLco και   DLco/VA: 
διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες  

 
 Η σχέση DLco και VA είναι μη γραμμική και <1:1 

 





 Περίγραμμα της καμπύλης συγκριτικά με το 
προβλεπόμενο για τα ανθρωπομετρικά 
δεδομένα του εξεταζόμενου 
 

 Κλίση του κατιόντος σκέλους της καμπύλης 
(φ.τ.: 2-3 L/s ανά L) 
 

 Αξιολόγηση της FEV1/FVC, FVC, FEV1, TLC 
και DLco 





FET25-75 = FVC / 2xFEF25-75 



Παράμετροι Αποφρακτική διαταραχή Περιοριστική διαταραχή 

FVC N ή  

FEV1 

FEV1/FVC Ν ή  Ν ή  

FEF25-75 Ν ή  

PEF Ν ή  

FEF50 Ν ή  

Κλίση της FV 

MVV Ν ή  

TLC Ν ή  

RV 

RV/TLC Ν 



 Αδυναμία εκτέλεσης πλήρους εκπνευστικής προσπάθειας 

(π.χ. βήχας):     FVC 

 Πρώιμη, περιοχική, πλήρη απόφραξη των μικρών 

αεραγωγών (μη επικοινωνούσες περιοχές) ή μεγάλες 

εμφυσηματικές κύστεις 

 Αξιολόγηση: κλινική εξέταση, ακτινογραφία, εκτίμηση του 

FEV1/SVC, σύγκριση TLCHe και TLCpleth, RV/TLC 

 Σπιρομέτρηση μετά βρογχοδιαστολή  



 TLC και DLco: εφο 
 

 FEV1/FVC>LLN 
 

 Συχνότερο αίτιο: 
βρογχικόβρογχικό  άσθμαάσθμα  
 

 Άλλα: παχυσαρκία, 
ΧΑΠ 



GOLDGOLD  
 post FEV1/FVC <0,7 
 Βαρύτητα: 80/50/30 

 
GINAGINA  

 FEV1/FVC <0,75-0,80 
 Βαρύτητα: επίπεδο 

ελέγχου 

ATS/ERS Task Force 2005ATS/ERS Task Force 2005  

 FEV1/VC: μείωση του 

ποσοστού των ψευδώς (-)  

 FVC/VC <LLN (5η εκατοστιαία 

θέση: mean-1,64SD): μείωση 

του ποσοστού των ψευδώς 

(+) για τους ηλικιωμένους 

 Βαρύτητα: 70/60/50/35 (FEV1) 



 Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες προβλεπόμενες 
τιμές έχουν υπολογιστεί ≥ 20 χρόνια πριν 
 

 Δεν έχουμε συχνά τιμές για τις ακραίες ηλικίες 
 

 Δεν υπάρχουν προβλεπόμενες τιμές μετά 
βρογχοδιαστολή 
 

 Λύση: χρησιμοποίηση πρόσφατων τιμών σε 
τοπικό-εθνικό επίπεδο και υπολογισμό των 
κατώτερων φυσιολογικών τιμών 



FEV1/FVC<0,7 
FEV1/FVC < LLN 
GOLD (stages 2-4)  
FEV1/FVC < LLN και FEV1<80%pred. 
FEV1/FVC < LLN και FEV1<LLN 
Ο επιπολασμός της ΧΑΠ μειωνόταν κατά  
25% περίπου με τη χρήση των μετρήσεων  
μετά βρογχοδιαστολή  
 
 

Υγιείς μη 
καπνιστές 

ERJ 2009; 34:588-97 



Μελέτη UPLIFT: κατά την επίσκεψη διαλογής (screening):  

 Κριτήριο Α: 12% και 200mL στον FEV1 ((5252%%))  

 Κριτήριο Β: 15% στον FEV1 ((6666%%))  

 Κριτήριο Γ: ≥10 μονάδες στον FEV%pred. ((3939%%))  

  

 Λιγότερο από 2020%% των ασθενών είχαν (-) δοκιμασία 

βρογχοδιαστολής σε όλες τις επισκέψεις 

 

 Η παρουσία ή η απουσία (+) δοκιμασίας βρογχοδιαστολής 

δεδε  σχετίζοντανσχετίζονταν με την ανταπόκριση στο τιοτρόπιο 

Respiratory Research 2011;12:6 



Τυπικές καμπύλες απόφραξης κεντρικών αεραγωγών.  

Α: μεταβλητή εξωθωρακική απόφραξη, Β: μεταβλητή ενδοθωρακική 

απόφραξη και C: σταθερή απόφραξη 



Ο εξεταζόμενος παρουσιάζει: 

1. Φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία? 

2. Αποφρακτική διαταραχή? (μειωμένος Tiff και TLC κφ ή αυξημένη) 

3. Περιοριστική διαταραχή? (κφ ή αυξημένος Tiff και μειωμένη TLC)  

4. Μεικτή? (μειωμένος Tiff και μειωμένη TLC) 

5. Μη ειδική διαταραχή? (κφ Tiff και κφ TLC) 

6. Δοκιμασία βρογχοδιαστολής και πρόκλησης? 

7. Πάσχει από πνευμονική αγγειακή νόσο? 

8. Πάσχει από εξωπνευμονική νόσο του αναπνευστικού συστήματος? 





Ιστορικό 
– 

κλινική 
εξέταση 

Λειτουργικ
ές 

δοκιμασίες 

Απεικόνιση 


