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 Φρόνια αποφρακτικό πνευμονοπϊθεια: πρώιμη ανύχνευςη

περιπτώςεων ςτην ΠΥΤ, παρακολούθηςη

 Άςθμα: αύξηςη τησ επύπτωςησ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ

 Ένταξό τησ ςε προγρϊμματα διακοπόσ καπνύςματοσ

 Ανικανότητα προσ εργαςύα, πρόωρη ςυνταξιοδότηςη

 Προεγχειρητικό εκτύμηςη



Prim Care Resp J 2009;18: 216-23

Μαδική τρήζε ηες ζπιρομέηρεζες φς εργαλείοσ πρόλευες

ΓΔΝ προηείνεηαι για αζσμπηφμαηικά άηομα τφρίς παράγονηες

κινδύνοσ



 Προβλόματα: απουςύα αξιόπιςτου εξοπλιςμού,
ϋλλειψη εκπαύδευςησ ςτη διενϋργεια και ερμηνεύα
τησ εξϋταςησ, ςυνολικό εκτύμηςη του αςθενούσ

 Οφϋλη: πρώιμη ανύχνευςη, μεύωςη των ϊςκοπων
διερευνόςεων

 Διαγνωςτικό ςπιρομϋτρηςη: μϋτρηςη όλων των
παραμϋτρων, δοκιμαςύα βρογχοδιαςτολόσ και
πρόκληςησ



Ακρύβεια
Απόκλιςη μεταξύ πραγματικόσ και μετρούμενησ τιμόσ

 Επαναληψιμότητα (repeatability)
Η ςυνϊφεια των αποτελεςμϊτων διαδοχικών μετρόςεων υπό
πανομοιότυπεσ ςυνθόκεσ με μικρό χρονικό διαφορϊ

Αναπαραγωγιμότητα (reproducibility)
Η ςυνϊφεια των αποτελεςμϊτων διαδοχικών μετρόςεων υπό
διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ



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

 Απεικόνιςη V-t και F-V ςε πραγματικό
χρόνο

 Απλό διαδικαςύα απολύμανςησ,
ςυντόρηςησ και βαθμονόμηςησ του
οργϊνου



 Ένδειξη επαναληψιμότητασ και αποδοχόσ των
μετρόςεων καθώσ και αντύςτοιχων
προτρεπτικών ενδεύξεων

 Δυνατότητα υπολογιςμού % μεταβολών:
βρογχοδιαςτολό και πρόκληςη

 ύκριςη των μετρούμενων τιμών με τισ μϋςεσ
προβλεπόμενεσ καθώσ και με τισ κατώτερεσ
φυςιολογικϋσ τιμϋσ (LLN)



 Μικροοργανιςμού του αναπνευςτικού των
εξεταζομϋνων ϋχουν απομονωθεύ από τα
επιςτόμια και τισ εγγύσ επιφϊνειεσ του
ςπιρομϋτρου

 Περύπτωςη θετικοπούηςησ Mantoux μετϊ
ςπιρομϋτρηςη

 P. cepacia: αύξηςη τησ επύπτωςησ ςε αςθενεύσ με
CF μϋςω μολυςμϋνου ςπιρομϋτρου



 Γϊντια, πλύςιμο χεριών μεταξύ των αςθενών

 Αλλαγό επιςτομύου και τακτικό αποςτεύρωςη

 Αποςτεύρωςη κϊθε επιφϊνειασ με ορατό υγραςύα από τον
εκπνεόμενο αϋρα

 Χωρύσ ειςπνοό: μόνο επιςτόμιο

 Υύλτρα: αποτελεςματικϊ για βακτόρια, ϊγνωςτο για ιούσ,
προβληματικϊ ςε υψηλϋσ ροϋσ, η ανϊγκη για τακτικό
αποςτεύρωςη παραμϋνει





 Σαχεύα και πλόρησ ειςπνοό (από FRC ςε TLC)
 Μικρό παύςη (<1sec) ςε TLC
 Εκπνοό με τη μϋγιςτη δυνατό προςπϊθεια ϋωσ RV,

διατηρώντασ την όρθια θϋςη
 Απαιτούνται τουλϊχιςτον 3 αποδεκτϋσ και

επαναλόψιμεσ προςπϊθειεσ
 Ακόμη και παιδιϊ 5 ετών
 Αργό ειςπνοό και/ό παύςη 4-6sec ςε TLC: μειωμϋνη

PEF και FEV1

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



1. Κριτόριο ϋναρξησ και τερματιςμού

2. Φωρύσ βόχα κατϊ την προςπϊθεια

3. Φωρύσ ςύγκλειςη τησ γλωττύδασ

4. Φωρύσ διαφυγϋσ πϋριξ των χειλιών ό δϊγκωμα
του επιςτομύου

5. Φωρύσ παρεμβολό ειςπνευςτικόσ προςπϊθειασ
πριν ολοκληρωθεύ η βύαιη εκπνοό



 Back extrapolated volume
<5% FVC ό 150 ml

 H PEF να επιτυγχϊνεται
εντόσ 120 msec από την
ϋναρξη τησ εκπνευςτικόσ
προςπϊθειασ
(διϊγραμμα F-V)



 Γενικϊ: όςο περιςςότερο χρόνο ανϋχεται ο
εξεταζόμενοσ (κύνδυνοσ ςυγκοπόσ)

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

 Η καμπύλη V-t παρουςιϊζει πλατώ
(<0,025 L για ≥1 sec)

 Για αςθενεύσ με αποφρακτικϊ νοςόματα απαιτεύται
χρόνοσ εκπνοόσ ϋωσ και 15 sec



 3 αποδεκτϋσ προςπϊθειεσ

 Η διαφορϊ ςτη FVC και
ςτον FEV1 μεταξύ των δύο
καλύτερων να μην
υπερβαύνει τα 150 mL

 Έωσ οκτώ προςπϊθειεσ

 Ο αςθενόσ δεν μπορεύ να

ςυνεχύςει



Μέηπηζη: VT, IRV, ERV, SVC, IC (VT, IRV, ERV, SVC, IC (αξγή πξνζπάζεηα)αξγή πξνζπάζεηα)
FVC, FEVFVC, FEV11, FEF, FEF2525--7575 , (βίαηε πξνζπάζεηα), (βίαηε πξνζπάζεηα)



 P1 x V1 / T1 = P2 x V2 / T2 (ζπλδπαζηηθόο λόκνο ησλ 
αεξίσλ)

 P1 x V1 = P2 x V2 (λόκνο ηνπ Boyle)

 Εθαξκόδνπκε ην λόκν ηνπ Boyle γηα ηνλ
εξεηαζόμενοεξεηαζόμενο θαζώο θαη γηα ηελ καμπίνακαμπίνα ηνπ
πιεζπζκνγξάθνπ

 Ο εμεηαδόκελνο εηζάγεηαη ζηελ θακπίλα θαη
πεξηκέλνπκε γηα 1 ιεπηό πεξίπνπ (εξίζωζηεξίζωζη
θεπμοκπαζίαρθεπμοκπαζίαρ)



Εξεταζόμενοσ: 

P1 (αηκ.) x V1 (FRC) = 
(P1 – ΔPm) x (V1 + ΔV)

Καμπύνα: 

P1 (αηκ.) x Vbox = 
(P1 + ΔPbox) x (Vbox - ΔV)

FRC = Vbox x ΔPbox / ΔPm



Σύξηγγα βαζκνλόκεζεο
γλσζηνύ όγθνπ:
βνεζά ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ
Vbox (όγθνο θακπίλαο – όγθνο
εμεηαδόκελνπ)



 Ο αζζελήο ζπλδέεηαη ζε
θιεηζηό θύθισκα θαη
ειζπνέειειζπνέει 100100%% ΟΟ22 ελώ
ν εθπλεόκελνο αέξαο
ζπιιέγεηαη θαη
θαηαγξάθεηαη ζπλερώο ε
ζπγθέληξσζε ηνπ ΝΝ22
μέχπιμέχπι νανα μηδενιζηείμηδενιζηεί

 FRC x 0,8 = όγθνο αέξα
πνπ ζπιιέρζεθε x κέζε
ζπγθέληξσζε Ν2



 Vapp xFHe1=(Vapp+FRC)xFHe2

 Vapp<4,5L

 10% He + 25-30% Ο2 + N2

+ ζπλερήο απνκάθξπλζε
H2O θαη CO2

 Σπλερήο παξνρή Ο2 ώζηε
λα έρνπκε ζηαζεξή
ζπγθέληξσζε





ΠΛΗΘΤΜΟΓΡΑΥΙΑ

 Κόζηνο

 Κιεηζηνθνβία

 Σπλεξγαζία

 Εμίζσζε ζηνκαηηθήο θαη
θπςειηδηθήο πίεζεο

 Εθνύζηα αλαπλνή ζε
επίπεδν δηαθνξεηηθό από
ηελ FRC

ΑΖΩΣΟ ΚΑΙ ΗΛΙΟ

 Χακειόηεξν θόζηνο, 
επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο

 Πεξηνρέο πνπ δελ
επηθνηλσλνύλ κε ηνπο
αεξαγσγνύο ή έρνπλ
πςειέο ζηαζεξέο ρξόλνπ
δελ εθπιέλνπλ ην Ν2/ δελ
θζάλεη ην He



 DLco=ΔVco/Δt/PAco

 1/DLCO=(1/DM)+(1/θVc)

 DM: εξαρτϊται από την
επιφϊνεια τησ μεμβρϊνησ και
τισ φυςικϋσ τησ ιδιότητεσ

 θ: χημικό αντύδραςη Hb-CO

 Vc: όγκοσ αύματοσ κυψελιδικών
τριχοειδών

 Kco = DLco/VA



 Ποςοςτό αναπαραγωγιμότητασ: 9%

 Παρϊγοντεσ που αυξϊνουν τη DLco:
1. Άςκηςη
2. Παχυςαρκύα   
3. Πολυερυθραιμύα  
4. Ύπτια θϋςη

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

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

3. Αύξηςη FiO2



Νοςόματα με ελαττωμϋνη DLco
Μεύωςη κυρύωσ DM και λιγότερο θVc

1. Εμφύςημα
2. Διϊμεςεσ πνευμονοπϊθειεσ 

(IPF, ςαρκοεύδωςη)
3. Πνευμονεκτομό, ατελεκταςύα

Μεύωςη κυρύωσ θVc
4. Πνευμονικό αρτηριακό 

υπϋρταςη
5. Πνευμονικό εμβολό

Νοςόματα με αυξημϋνη DLco

Κυψελιδικό αιμορραγύα 
Αριςτερϊ προσ δεξιϊ διαφυγό
Παχυςαρκύα
Πολυερυθραιμύα



Βαθμόσ ςοβαρότητασ
Ήπια: >60% και <LLN, Μϋτρια: 40-60%, οβαρό: <40%

Υυςιολογικού όγκοι και   DLco: αναιμύα, πνευμονικό αγγειακό 
νόςοσ, αρχόμενη ILD ό εμφύςημα

Περιοριςτικού τύπου διαταραχό,  DLco και κφ DLco/VA:
πνευμονεκτομό, νευρομυικό νόςοσ, παθόςεισ θωρακικού κλωβού

Περιοριςτικού τύπου διαταραχό,  DLco και   DLco/VA:
διϊχυτεσ διϊμεςεσ πνευμονοπϊθειεσ 

Η ςχϋςη DLco και VA εύναι μη γραμμικό και <1:1





 Περύγραμμα τησ καμπύλησ ςυγκριτικϊ με το
προβλεπόμενο για τα ανθρωπομετρικϊ
δεδομϋνα του εξεταζόμενου

 Κλύςη του κατιόντοσ ςκϋλουσ τησ καμπύλησ
(φ.τ.: 2-3 L/s ανϊ L)

 Αξιολόγηςη τησ FEV1/FVC, FVC, FEV1, TLC
και DLco





FET25-75 = FVC / 2xFEF25-75



Παρϊμετροι Αποφρακτικό διαταραχό Περιοριςτικό διαταραχό

FVC N ό

FEV1

FEV1/FVC Ν ό Ν ό 

FEF25-75 Ν ό 

PEF Ν ό 

FEF50 Ν ό 

Κλύςη τησ FV

MVV Ν ό 

TLC Ν ό 

RV

RV/TLC Ν



 Αδυναμύα εκτϋλεςησ πλόρουσ εκπνευςτικόσ προςπϊθειασ

(π.χ. βόχασ): FVC

 Πρώιμη, περιοχικό, πλόρη απόφραξη των μικρών

αεραγωγών (μη επικοινωνούςεσ περιοχϋσ) ό μεγϊλεσ

εμφυςηματικϋσ κύςτεισ

 Αξιολόγηςη: κλινικό εξϋταςη, ακτινογραφύα, εκτύμηςη του

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

 πιρομϋτρηςη μετϊ βρογχοδιαςτολό



 TLC και DLco: εφο

 FEV1/FVC>LLN

 υχνότερο αύτιο:
βρογχικόβρογχικό ϊςθμαϊςθμα

 Άλλα: παχυςαρκύα,
ΧΑΠ



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

GINAGINA
 FEV1/FVC <0,75-0,80
 Βαρύτητα: επύπεδο 

ελϋγχου

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

 FEV1/VC: μεύωςη του 

ποςοςτού των ψευδώσ (-) 

 FVC/VC <LLN (5η εκατοςτιαύα 

θϋςη: mean-1,64SD): μεύωςη 

του ποςοςτού των ψευδώσ 

(+) για τουσ ηλικιωμϋνουσ

 Βαρύτητα: 70/60/50/35 (FEV1)



 Οι ςυνόθωσ χρηςιμοποιούμενεσ προβλεπόμενεσ
τιμϋσ ϋχουν υπολογιςτεύ ≥ 20 χρόνια πριν

 Δεν ϋχουμε ςυχνϊ τιμϋσ για τισ ακραύεσ ηλικύεσ

 Δεν υπϊρχουν προβλεπόμενεσ τιμϋσ μετϊ
βρογχοδιαςτολό

 Λύςη: χρηςιμοπούηςη πρόςφατων τιμών ςε
τοπικό-εθνικό επύπεδο 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 κατϊ 
25% περύπου με τη χρόςη των μετρόςεων 
μετϊ βρογχοδιαςτολό 

Υγιείς μη 
καπνιστές

ERJ 2009; 34:588-97



Μελέηη UPLIFT: καηά ηην επίζκετη διαλογήρ (screening):

 Κπιηήπιο Α: 12% και 200mL ζηον FEV1 ((5252%%))

 Κπιηήπιο Β: 15% ζηον FEV1 ((6666%%))

 Κπιηήπιο Γ: ≥10 μονάδερ ζηον FEV%pred. ((3939%%))

 Λιγόηεπο από 2020%% ηυν αζθενών είσαν (-) δοκιμαζία

βρογτοδιαζηολής ζε όλερ ηιρ επιζκέτειρ

 Η παποςζία ή η αποςζία (+) δοκιμαζίαρ βπογσοδιαζηολήρ

δεδε ζτεηίδονηανζτεηίδονηαν με ηην ανηαπόκπιζη ζηο ηιοηπόπιο

Respiratory Research 2011;12:6



Τςπικέρ καμπύλερ απόθπαξηρ κενηπικών αεπαγυγών.

Α: μεηαβληηή εξυθυπακική απόθπαξη, Β: μεηαβληηή ενδοθυπακική

απόθπαξη και C: ζηαθεπή απόθπαξη



Ο εξεταζόμενοσ παρουςιϊζει:

1. Φυςιολογικό αναπνευςτικό λειτουργύα?

2. Αποφρακτικό διαταραχό? (μειωμϋνοσ Tiff και TLC κφ ό αυξημϋνη)

3. Περιοριςτικό διαταραχό? (κφ ό αυξημϋνοσ Tiff και μειωμϋνη TLC)

4. Μεικτό? (μειωμϋνοσ Tiff και μειωμϋνη TLC)

5. Μη ειδικό διαταραχό? (κφ Tiff και κφ TLC)

6. Δοκιμαςύα βρογχοδιαςτολόσ και πρόκληςησ?

7. Πϊςχει από πνευμονικό αγγειακό νόςο?

8. Πϊςχει από εξωπνευμονικό νόςο του αναπνευςτικού ςυςτόματοσ?



 Γυναύκα, 29 ετών, ύψοσ:

165 cm, βϊροσ: 129 kg

 FVC: 3,06 L (78% pred.)

 FEV1: 2,64 L (79% pred.)

 FEV1/FVC : 86%

 MVV: 90 L/min (75% pred.)

 TLC: 4,23 L (82% pred.)

 RV/TLC: 28% (117% pred.)

 DLco: 96% pred.



1. Βρογχικό ϊςθμα

2. Ήπια χρόνια αποφρακτικό πνευμονοπϊθεια

3. Μεικτό ςπιρομετρικό διαταραχό

4. Μη ειδικό ϋκπτωςη τησ αναπνευςτικόσ λειτουργύασ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



1. Βρογχικό ϊςθμα

2. Ήπια χρόνια αποφρακτικό πνευμονοπϊθεια

3. Μεικτό ςπιρομετρικό διαταραχό

4. Μη ειδικό ϋκπτωςη τησ αναπνευςτικόσ λειτουργύασ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



 Νοςηρό παχυςαρκύα
 Επειςόδια βρογχύτιδασ με

ςυριγμό και δύςπνοια
 Δοκιμαςύα πρόκληςησ με

μεταχολύνη: πτώςη FEV1
κατϊ 21%

 Ήπια ϋκπτωςη τησ
αναπνευςτικόσ λειτουργύα
λόγω ϊςθματοσ και
παχυςαρκύασ



 Άνδρασ, 42 ετών, ύψοσ: 188

cm, βϊροσ: 97 kg, 40 p/y

 FVC: 5,15 L (87% pred.)

 FEV1: 3,82 L (82% pred.)

 FEV1/FVC : 74%

 FEF25-75: 67% pred.

 MVV: 174 L/min (99% pred.)

 TLC: 7,75 L (102% pred.)

 RV/TLC: 30% (136% pred.)

 DLco: 163% pred.



1. Ήπια αποφρακτικό διαταραχό

2. Ήπια ΧΑΠ

3. Πιθανό ενδοκαρδιακό shunt ΔΕ προσ ΑΡ

4. Πιθανό ενδοκαρδιακό shunt ΑΡ προσ ΔΕ

5. 1 και 4

6. 2 και 3



1. Ήπια αποφρακτικό διαταραχό

2. Ήπια ΧΑΠ

3. Πιθανό ενδοκαρδιακό shunt ΔΕ προσ ΑΡ

4. Πιθανό ενδοκαρδιακό shunt ΑΡ προσ ΔΕ

5. 1 και 4

6. 2 και 3



Νοςόματα με ελαττωμϋνη DLco

Μεύωςη DM και θVc
1. Εμφύςημα
2. Διϊμεςεσ πνευμονοπϊθειεσ 

(IPF, ςαρκοεύδωςη)
3. Πνευμονεκτομό

Μεύωςη κυρύωσ θVc
4. Πνευμονικό αρτηριακό 

υπϋρταςη
5. Πνευμονικό εμβολό

Νοςόματα με αυξημϋνη DLco

Κυψελιδικό αιμορραγύα 
Αριςτερϊ προσ δεξιϊ διαφυγό
Παχυςαρκύα
Πολυερυθραιμύα



 Άνδρασ, 68 ετών, ύψοσ: 188

cm, βϊροσ: 99 kg, 100 p/y

 FVC: 2,33 L (43% pred.)

 FEV1: 1,17 L (28% pred.)

 FEV1/FVC : 50%

 FEF25-75: 12% pred.

 MVV: 50 L/min (34% pred.)

 TLC: 4,74 L (62% pred.)

 RV/TLC: 46% (159% pred.)

 DLco: 60% pred.



1. οβαρού βαθμού ΧΑΠ (ςτϊδιο ΙΙΙ κατϊ GOLD)

2. Πιθανό διϊμεςη πνευμονοπϊθεια λόγω

μειωμϋνησ DLco

3. Εμφύςημα (ςοβαρού βαθμού παγύδευςη αϋρα)

4. Μη ειδικό ϋκπτωςη τησ αναπνευςτικόσ

λειτουργύασ

5. Μεικτό ςπιρομετρικό διαταραχό



1. οβαρού βαθμού ΧΑΠ (ςτϊδιο ΙΙΙ κατϊ GOLD)

2. Πιθανό διϊμεςη πνευμονοπϊθεια λόγω

μειωμϋνησ DLco

3. Εμφύςημα (ςοβαρού βαθμού παγύδευςη αϋρα)

4. Μη ειδικό ϋκπτωςη τησ αναπνευςτικόσ

λειτουργύασ

5. Μεικτό ςπιρομετρικό διαταραχό



Παρϊμετροι Αποφρακτικό διαταραχό Περιοριςτικό διαταραχό

FVC N ό

FEV1

FEV1/FVC Ν ό Ν ό 

FEF25-75 Ν ό 

PEF Ν ό 

FEF50 Ν ό 

Κλύςη τησ FV

MVV Ν ό 

TLC Ν ό 

RV

RV/TLC Ν



 Γυναύκα, 64 ετών, ύψοσ: 152 cm, βϊροσ: 64 kg

 FVC: 2,76 L (106% pred.)

 FEV1: 1,84 L (86% pred.)

 FEV1/FVC : 67%

 FEF25-75: 91% pred.

 MVV: 27 L/min (31% pred.)

 TLC: 4,74 L (101% pred.)

 DLco: 92% pred.



1. Φυςιολογικό ςπιρομϋτρηςη

2. Απόφραξη μικρών αεραγωγών

3. Απόφραξη κεντρικών αεραγωγών

4. Ήπια ΧΑΠ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



1. Φυςιολογικό ςπιρομϋτρηςη

2. Απόφραξη μικρών αεραγωγών

3. Απόφραξη κεντρικών

αεραγωγών

4. Ήπια ΧΑΠ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



 τισ αποφρακτικϋσ και περιοριςτικϋσ 
διαταραχϋσ ςυχνϊ ϋχουμε: MVV>30-40xFEV1

 FEV1 κφ και MVV μειωμϋνοσ τότε:
1. Κακό ςυνεργαςύα, βόχασ, κακουχύα
2. Αρχικό ςτϊδιο νευρομυικόσ νόςου
3. Απόφραξη κεντρικών αεραγωγών
4. Νοςηρό παχυςαρκύα



1

• Μεύωςη MIP και MEP

• Αποκορεςμόσ κατϊ τον ύπνο

2
• Μεύωςη MVV

3

• Πτώςη FVC, FEV1, TLC

• Φυςιολογικόσ ό αυξημϋνοσ RV

• Μειωμϋνο αντανακλαςτικό βόχα (MEP<40cmH2O), 
αναπνευςτικό ανεπϊρκεια





 Άνδρασ, 31 ετών, ύψοσ: 182 cm,

βϊροσ: 103 kg, ΒΜΙ: 31,1 kg/m2

 FVC: 4,43 L (85% pred.)

 FEV1: 3,48 L (84% pred.)

 FEV1/FVC : 78%

 FEF25-75: 73% pred.

 MVV: 137 L/min (87% pred.)

 TLC: 7,38 L (104% pred.)

 DLco: 79% pred.

 SpO2 : 85% μετϊ από βϊδιςη

200m



1. Φυςιολογικό αναπνευςτικό λειτουργύα

2. Ήπια περιοριςτικό διαταραχό

3. Πιθανό shunt ΑΡ προσ τα ΔΕ

4. Πιθανό shunt ΔΕ προσ τα ΑΡ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



1. Φυςιολογικό αναπνευςτικό λειτουργύα

2. Ήπια περιοριςτικό διαταραχό

3. Πιθανό shunt ΑΡ προσ τα ΔΕ

4. Πιθανό shunt ΔΕ προσ τα ΑΡ

5. Κανϋνα από τα παραπϊνω



 General consideration for LFT
Eur Respir J 2005; 26:153-61

 Standardisation of spirometry
Eur Respir J 2005; 26:319-38

 Standardisation of the measurement of lung volumes
Eur Respir J 2005; 26:511-22

 Standardisation of the single-breath determination of CO uptake in the 
lung
Eur Respir J 2005; 26:720-35

 Interpretative strategies for lung function tests
Eur Respir J 2005; 26:948-68 
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