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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ
ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χάρης Β. Κατσαρδής
Επίκουρος Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας

Συντ. Διευθυντής Παιδιατρικού-Παιδοπνευμονολογικού
Τμήματος

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
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αα ββ

ΤοΤο αρχικόαρχικό ροόμετροροόμετρο τουτου WrightWright ((αα) ) καικαι διάφορεςδιάφορες
παραλλαγέςπαραλλαγές ((ββ). ). ΤαΤα ροόμετραροόμετρα αυτάαυτά ββ), ), είναιείναι φθηνάφθηνά καικαι
εύχρησταεύχρηστα καικαι μπορούνμπορούν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν στοστο σπίτισπίτι

απόαπό τοντον ίδιοίδιο τοντον άρρωστοάρρωστο γιαγια τηντην αντικειμενικήαντικειμενική εκτίμησηεκτίμηση
τωντων συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων τουτου

PEF
• Μετράει την ταχύτητα του αέρα που εξέρχεται από
τους πνεύμονες κατά τη βίαιη εκπνοή

• Πτώση τιμής σημαίνει επιδείνωση της πνευμονικής
λειτουργίας

• Μετριέται με ροόμετρο
• Φτηνό κόστος
• Λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη από τρεις μετρήσεις
• Εξαρτάται από την προσπάθεια και την τεχνική
• Το παιδί μετά από βαθειά εισπνοή, φυσάει με τη
μέγιστη δύναμη και ταχύτητα, που μπορεί και
καταγράφεται η τιμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής

J of Pediatric Nursing 2010; 25:12-17



3

PEFPEF
ΦυσιολογικήΦυσιολογική διακύμανσηδιακύμανση ((πιοπιο μικρέςμικρές τιμέςτιμές τοτο
πρωίπρωί καικαι αργάαργά τοτο βράδυβράδυ, , πιοπιο μεγάλεςμεγάλες τοτο
μεσημέριμεσημέρι καικαι ενωρίςενωρίς τοτο βράδυβράδυ))
ΣεΣε ασθματικάασθματικά παιδιάπαιδιά μίαμία διαφοράδιαφορά τιμήςτιμής ≥ 20% 20% 
μεταξύμεταξύ πρωινήςπρωινής καικαι βραδινήςβραδινής PEFPEF θεωρείταιθεωρείται
παθολογικήπαθολογική
ΔυνατόνΔυνατόν νανα είναιείναι φυσιολογικήφυσιολογική σεσε σοβαρήσοβαρή
περιφερικήπεριφερική πνευμονοπάθειαπνευμονοπάθεια
ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη τιμήτιμή μεμε ροόμετροροόμετρο τουτου WrightWright απαπ’’ ότιότι
μεμε σπιρόμετροσπιρόμετρο
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PEFPEF
ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται στοστο πρώτοπρώτο δέκατοδέκατο τουτου δευτερολέπτουδευτερολέπτου
κατάκατά τηντην FVCFVC, , καικαι ηη ελάττωσήελάττωσή τηςτης ((όπωςόπως καικαι τηςτης
VmaxVmax 25%) 25%) είναιείναι πιοπιο ευαίσθητοςευαίσθητος δείκτηςδείκτης απόφραξηςαπόφραξης
κεντρικώνκεντρικών αεραγωγώναεραγωγών σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην ελάττωσηελάττωση τηςτης
FEVFEV11/FVC %/FVC %
ΕίναιΕίναι αδρόςαδρός δείκτηςδείκτης πνευμονικήςπνευμονικής λειτουργίαςλειτουργίας
((εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην μυϊκήμυϊκή ισχύισχύ καικαι προσπάθειαπροσπάθεια τωντων
αναπνευστικώναναπνευστικών μυώνμυών, , διαφέρειδιαφέρει ηη τιμήτιμή τηςτης στοστο σπίτισπίτι
καικαι ενώπιονενώπιον τουτου εξεταστούεξεταστού) ) καικαι αντιπροσωπεύειαντιπροσωπεύει τοτο
πρώτοπρώτο 25%25% FVCFVC
ΈχειΈχει γενικάγενικά καλήκαλή συσχέτισησυσχέτιση μεμε τηντην FEVFEV11 ((όχιόχι όμωςόμως
πάνταπάντα) ) γι΄γι΄ αυτόαυτό δενδεν αντικαθιστάαντικαθιστά μίαμία σπιρομέτρησησπιρομέτρηση

PEFPEF
•• ΟιΟι τιμέςτιμές πουπου λαμβάνονταιλαμβάνονται απόαπό τοτο ροόμετροροόμετρο μπορείμπορεί όχιόχι
μόνομόνο νανα μηνμην είναιείναι ακριβείςακριβείς, , αλλάαλλά καικαι ηη κλινικήκλινική
πληροφορίαπληροφορία νανα μηνμην είναιείναι σωστήσωστή. . ΧρειάζεταιΧρειάζεται προσεκτικήπροσεκτική
ερμηνείαερμηνεία τωντων τιμώντιμών

•• ΕίναιΕίναι δυνατόνδυνατόν ηη PEFPEF νανα περιλαμβάνειπεριλαμβάνει μημη αναγκαίεςαναγκαίες
εισαγωγέςεισαγωγές στοστο ΝοσοκομείοΝοσοκομείο..

•• ΗΗ χρήσηχρήση τουτου ροομέτρουροομέτρου σεσε καθημερινήκαθημερινή βάσηβάση πρέπειπρέπει νανα
αποφασίζεταιαποφασίζεται απόαπό έμπειροέμπειρο κλινικόκλινικό γιατρόγιατρό καικαι νανα
εξατομικεύεταιεξατομικεύεται..

•• ΗΗ χρήσηχρήση τηςτης PEFPEF σανσαν δείκτηδείκτη τηςτης βαρύτηταςβαρύτητας τουτου
άσθματοςάσθματος ήτανήταν ικανοποιητικήικανοποιητική μόνομόνο στοστο 68% 68% τωντων
παιδιώνπαιδιών. . ΣυνεπώςΣυνεπώς πρέπειπρέπει νανα αναθεωρηθούναναθεωρηθούν οιοι οδηγίεςοδηγίες
γιαγια γενικήγενική χρήσηχρήση..

Sly, BMJ 308:572, 1994Sly, BMJ 308:572, 1994
Taylor, Arch Dis Child 70:432, 1994Taylor, Arch Dis Child 70:432, 1994
Sly, Honaldi Arch Chest Dis 48:662, 1993Sly, Honaldi Arch Chest Dis 48:662, 1993
Morris, Med J Aust 160:68, 1994Morris, Med J Aust 160:68, 1994
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜίαΜία τιμήτιμή θεωρείταιθεωρείται παθολογικήπαθολογική αναν αναμένεταιαναμένεται σεσε < < 
5% 5% τωντων φυσιολογικώνφυσιολογικών ατόμωνατόμων ((± 2 SD)2 SD), , δηλαδήδηλαδή ηη
τιμήτιμή αυτήαυτή απέχειαπέχει > 1,64 > 1,64 φορέςφορές τουτου συντελεστήσυντελεστή
μεταβλητότητοςμεταβλητότητος τηςτης συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης παραμέτρουπαραμέτρου ((ππ..χχ. . 
γιαγια τηντην FVCFVC οο συντελεστήςσυντελεστής αυτόςαυτός στοστο φυσιολογικόφυσιολογικό
πληθυσμόπληθυσμό είναιείναι 13%). 13%). ΕπομένωςΕπομένως μίαμία τιμήτιμή (1,64 (1,64 ΧΧ
13) 21,3 13) 21,3 μικρότερημικρότερη τηςτης μέσηςμέσης τιμήςτιμής τηςτης FVCFVC
θεωρείταιθεωρείται παθολογικήπαθολογική

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ ΡΟΩΝΡΟΩΝ
FVC : < 80% PEF : < 80%
FEV1 : < 80% FEF25-75% : < 65%

*FEV1/FVC%: ΦΤ > 75 – 79
Αποφρακτική πνευμονοπάθεια ↓
Περιοριστική πνευμονοπάθεια ↑
Μικτή πνευμονοπάθεια ≈
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(Α) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
PEF

• Η προσθήκη της μέτρησης της PEF δεν τροποποιεί
ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, το σχήμα της
θεραπείας ή την αναζήτηση κλινικής εξέτασης (1)

• Δεν υπάρχει πάντα καλή συσχέτιση μεταξύ της
μείωσης της τιμής της PEF και της επιδείνωσης
συμπτωμάτων (2)

• Η PEF δεν πρέπει να είναι το μόνο αντικειμενικό
κριτήριο της παρακολούθησης του ελέγχου του
άσθματος (3)

1. S Resp Crit Care Med 2004; 170:606-612
2. ERJ 2006; 28:1131-1137
3. J Pediatrics 2006; 82:465-469

(Β) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
PEF

• Η FEV1 έχει πιο στενή συσχέτιση με τα συμπτώματα
απ’ ότι μόνη της η PEF (4)

• Η τιμή της PEF δεν έχει καλή συσχέτιση με το score 
των συμπτωμάτων και για παιδιά <11 χρονών, η
παρατήρηση των γονέων είναι απαραίτητη, για την
εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού (5)

4. Pediatr Pulmonol. 2007; 42:339-347
5. Ind Pediatrics 2005; 42:1220-1225
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(Γ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
PEF

• Η PEF μπορεί να υποεκτιμήσει το βαθμό της απόφραξης
των αεραγωγών (6)

• Η μέτρησή της δεν είναι εναλλακτική της μέτρησης
άλλων παραμέτρων (6)

• Πρέπει να συγκρίνεται με την άριστη PEF του ίδιου του
ασθενή (6)

• Πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως στο μέτριο-σοβαρό
άσθμα (7)

• Η εκτίμηση της δεν υπερέχει της εκτίμησης των
συμπτωμάτων (8)

• 6. GINA
• 7. Expert Panel Report of NHLBI (Retrieved June 17, 2008)
• 8. J of Pediatric Nursing 2010; 25:12-17

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η μέτρηση της PEF έχει ελάχιστο κόστος, 
με συσκευή φορητή

• Εξαρτάται από την προσπάθεια και την
τεχνική

• Δεν αντικαθιστά την πλήρη σπιρομέτρηση
• Πρέπει να συνιστάται σε ειδικές
περιπτώσεις και στην εκτίμηση της να
λαμβάνονται υπόψη αρκετοί περιορισμοί. 


