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ΣπιρομετρίαΣπιρομετρία

στηνστην προσχολικήπροσχολική ηλικίαηλικία

ΜΜ. . ΑνθρακόπουλοςΑνθρακόπουλος

ΠαιδιατρικήΠαιδιατρική ΚλινικήΚλινική ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΠατρώνΠατρών

ΣημαντικέςΣημαντικές ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τηςτης προσχολικήςπροσχολικής
ηλικίαςηλικίας (2(2--6 6 έτηέτη))

•• ΩριμότηταΩριμότητα νηπίουνηπίου ((↓↓ προσοχήπροσοχή, , εύκοληεύκολη κόπωσηκόπωση))

•• ΙστορικόΙστορικό νόσουνόσου ((νοσηλείεςνοσηλείες κλπκλπ))

•• ΠροσωπικότηταΠροσωπικότητα εκείνουεκείνου πουπου επιλαμβάνεταιεπιλαμβάνεται τηςτης
δοκιμασίαςδοκιμασίας ((αγάπηαγάπη γιαγια τατα παιδιάπαιδιά, , υπομονήυπομονή, , αντοχήαντοχή, , 
προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα, , αίσθησηαίσθηση χιούμορχιούμορ, , προσοχήπροσοχή στιςστις
λεπτομέρειεςλεπτομέρειες, , γνώσηγνώση τηςτης μεθόδουμεθόδου καικαι τηςτης φυσιολογίαςφυσιολογίας))

•• ΔιαθέσιμοςΔιαθέσιμος χρόνοςχρόνος καικαι χώροςχώρος / / άνετοάνετο περιβάλλονπεριβάλλον

•• ΑπασχόλησηΑπασχόληση τουτου παιδιούπαιδιού μεταξύμεταξύ δοκιμασιώνδοκιμασιών

•• ΕνσωμάτωσηΕνσωμάτωση παιχνιδιώνπαιχνιδιών--κινήτρωνκινήτρων στοστο λογισμικόλογισμικό τωντων
δοκιμασιώνδοκιμασιών



22

ΤεχνικέςΤεχνικές εκτίμησηςεκτίμησης πνευμονικήςπνευμονικής λειτουργίαςλειτουργίας
στηνστην προσχολικήπροσχολική ηλικίαηλικία

•• ΔυναμικοίΔυναμικοί όγκοιόγκοι (FEV(FEV11, FEV, FEV0.750.75, FEV, FEV0.50.5))

•• ΠληθυσμογραφικήΠληθυσμογραφική αντίστασηαντίσταση ((RRplethpleth sRsRawaw))

•• ΤεχνικήΤεχνική ««διακοπήςδιακοπής»» τηςτης αναπνοήςαναπνοής ((RRrsrs RRintint))

•• ΤαλαντωσιμετρίαΤαλαντωσιμετρία (FOT, IOS (FOT, IOS ZZrsrs, R, Rrsrs, X, Xrsrs))

•• ΜετρήσειςΜετρήσεις ήρεμηςήρεμης αναπνοήςαναπνοής (Tidal Breathing)(Tidal Breathing)

•• ΜέτρησηΜέτρηση όγκωνόγκων μεμε διάχυσηδιάχυση (FRC)(FRC)

•• ΈκπλυσηΈκπλυση αδρανούςαδρανούς αερίουαερίου πολλαπλώνπολλαπλών αναπνοώναναπνοών

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία βρογχοδιαστολήςβρογχοδιαστολής (BD tests)(BD tests)

•• ΔοκιμασίεςΔοκιμασίες πρόκλησηςπρόκλησης ((BC tests)BC tests)

ΤεχνικέςΤεχνικές εκτίμησηςεκτίμησης πνευμονικήςπνευμονικής λειτουργίαςλειτουργίας
στηνστην προσχολικήπροσχολική ηλικίαηλικία

•• ΔυναμικοίΔυναμικοί όγκοιόγκοι (FEV(FEV11, FEV, FEV0.750.75, FEV, FEV0.50.5))

•• ΠληθυσμογραφικήΠληθυσμογραφική αντίστασηαντίσταση ((RRplethpleth sRsRawaw))

•• ΤεχνικήΤεχνική ««διακοπήςδιακοπής»» τηςτης αναπνοήςαναπνοής ((RRrsrs RRintint))

•• ΤαλαντωσιμετρίαΤαλαντωσιμετρία (FOT, IOS (FOT, IOS ZZrsrs, R, Rrsrs, X, Xrsrs))

•• ΜετρήσειςΜετρήσεις ήρεμηςήρεμης αναπνοήςαναπνοής (Tidal Breathing)(Tidal Breathing)

•• ΜέτρησηΜέτρηση όγκωνόγκων μεμε διάχυσηδιάχυση (FRC) (FRC) 

•• ΈκπλυσηΈκπλυση αδρανούςαδρανούς αερίουαερίου πολλαπλώνπολλαπλών αναπνοώναναπνοών

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία βρογχοδιαστολήςβρογχοδιαστολής (BD tests)(BD tests)

•• ΔοκιμασίεςΔοκιμασίες πρόκλησηςπρόκλησης ((BC tests)BC tests)
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ΔυναμικοίΔυναμικοί όγκοιόγκοι

««ΚίνητραΚίνητρα»» γιαγια σπιρομετρίασπιρομετρία
σεσε παιδιάπαιδιά 22--5 5 ετώνετών

Δυνατή και γρήγορη
εκπνοή

Επίτευξη διάρκειας εκπνοής

Αποδεκτή σπιρομετρική καμπύλη με
χρήση λογισμικού με «κίνητρα

VilonziVilonzi D, D, ChestChest 20052005
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ΣπιρομετρίαΣπιρομετρία σεσε παιδιάπαιδιά 22--5 5 ετώνετών

Vbe

Σπιρομετρικές καμπύλες
αγοριού 5 ετών

Aurora P, AJRCCM 2004Aurora P, AJRCCM 2004 καικαι NNèève V, Pediatr Pulmonol 2006 ve V, Pediatr Pulmonol 2006 

• n = 79 (171)

• FEV0.5 75% (93%)

• FEV1 58% (85%)

• Επαναληψιμότητα 90%

• Vbe ≤80 (75) ml

• Vbe/FVC ≤12.5%

• ΔFVC, ΔFEVt
≤100 (110) ml ή 10%

ZapletalZapletal A,A, PediatrPediatr PulmonolPulmonol 20032003

• Κυρτότητα καμπύλης
• Διάρκεια βίαιης εκπνοής
• 1-2 αποδεκτές προσπάθειες
• Αποδεκτή μεταβλητότητα 10%

ΠληθυσμογραφικήΠληθυσμογραφική αντίστασηαντίσταση
((RRpleth, pleth, sRsRawaw))
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ΜέτρησηΜέτρηση αντίστασηςαντίστασης αεραγωγώναεραγωγών
μεμε πληθυσμογραφίαπληθυσμογραφία ((RRawaw))

ΔVpleth

ήρεμη
αναπνοή

ΔPpleth
“λαχάνιασμα”

(panting)

TGV

sRaw

RawΕνήλικοι

Νήπια

sRaw = Raw ⋅ TGV

ΜέτρησηΜέτρηση αντίστασηςαντίστασης αεραγωγώναεραγωγών
μεμε πληθυσμογραφίαπληθυσμογραφία ((sRsRawaw))

Cg = και
ΔΔVVplethpleth

PPalvalv −− PPaoao

Cg = και
TGVTGV
PPbarbar

Raw ⋅ TGV = PPbarbar ⋅ ΔΔVVplethpleth

VV΄́
sRaw

Raw = VV΄́
PPalvalv −− PPaoao

Δυνατότητα μέτρησης της
Palv
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ΜέτρησηΜέτρηση αντίστασηςαντίστασης αεραγωγώναεραγωγών
μεμε πληθυσμογραφίαπληθυσμογραφία ((sRsRawaw))

((συνέχειασυνέχεια))

5 αποδεκτές
καμπύλες

μη αποδεκτές
καμπύλες λόγω ↑RR

• Απόκλιση συστήματος από
γραμμικότητα σε ↑ ροές

• Μεταβολές λόγω θερμοκρασίας
και υγρασίας

• Διόρθωση σήματος
• Υποτίμηση Raw επί ↓ RR ή
βρογχοσύσπασης

ΚλινικέςΚλινικές εφαρμογέςεφαρμογές sRsRawaw

•• ΑποδοχήΑποδοχή 1717--93% 93% ((CV CV ≤≤11%)11%)

•• ΑπαιτείΑπαιτεί χώροχώρο, , ακριβόακριβό εξοπλισμόεξοπλισμό καικαι τηντην αποδοχήαποδοχή τουτου
νηπίουνηπίου νανα μπειμπει στονστον πληθυσμογράφοπληθυσμογράφο ((ίσωςίσως μεμε συνοδόσυνοδό))

•• ΑπαιτείΑπαιτεί αναπνευστικήαναπνευστική συχνότητασυχνότητα 3030--45 45 αναπνοέςαναπνοές / / minmin

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία βρογχοδιαστολήςβρογχοδιαστολής:: ΔΔRRawaw 25%25% (Se 66%, Sp (Se 66%, Sp 
81%)81%) ↑↑ Se Se σεσε σχέσησχέση μεμε RRint int καικαι παρόμοιαπαρόμοια μεμε RRrsrs FOTFOT

((πρώιμηπρώιμη προσβολήπροσβολή σεσε ΚΙΚΙ))

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία πρόκλησηςπρόκλησης:: υψηλότερηυψηλότερη ευαισθησίαευαισθησία απόαπό RRintint

-- Se 68%,Sp 93%, Se 68%,Sp 93%, ίσωςίσως υποτιμάυποτιμά τητη βρογχοσύσπασηβρογχοσύσπαση
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ΤεχνικήΤεχνική διακοπήςδιακοπής τηςτης ροήςροής
((RRintint))

ΜέτρησηΜέτρηση αντίστασηςαντίστασης αεραγωγώναεραγωγών
μεμε RRintint (R(Rrs, intrs, int))

Pao−bs = Pmus + Pel + Paw

Pao −bs = Pmus + Pel + Rrs ⋅ V΄

Διακοπή ροής V΄ = 0

Δ(Pao −bs) = Rrs ⋅ V΄

Rint = 
ΔΔ((PPaoao−−bsbs))

VV΄́

Pel

Pδ

Pinit

ταχεία ΔP 
Raw

ταλάντωση P
βραδεία ΔP 

Rtis, cw, gas
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RRintint προπρο καικαι μετάμετά βρογχοδιαστολήβρογχοδιαστολή

Pre-BD

Post-BD Raw ↓ 42%

ΚλινικέςΚλινικές εφαρμογέςεφαρμογές RRintint

•• ΠρόσφατηΠρόσφατη δημοσίευσηδημοσίευση τιμώντιμών αναφοράςαναφοράς
((Merkus PJ, ERJ Merkus PJ, ERJ –– Epub 2009)Epub 2009)

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία βρογχοδιαστολήςβρογχοδιαστολής:: ΔΔRRintint 35%35% Sp 92%Sp 92% καικαι
Se 24% Se 24% γιαγια διάγνωσηδιάγνωση άσθματοςάσθματος ((20%20% μεταβλητότηταμεταβλητότητα
μεταξύμεταξύ κοντινώνκοντινών προσπαθειώνπροσπαθειών) ) ήή 0.21 0.21 kPa kPa ⋅⋅ LL−−1 1 ήή σχέσησχέση
pre/postpre/post 1.221.22

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία πρόκλησηςπρόκλησης:: ↓↓ Se Se απόαπό RRplethpleth καικαι PPtcOtcO22

((μπορείμπορεί νανα υποτιμάυποτιμά τητη βρογχοσύσπασηβρογχοσύσπαση))

•• ΕίναιΕίναι δύσκοληδύσκολη τεχνικάτεχνικά μετάμετά απόαπό άσκησηάσκηση

•• RRintint σεσε συριγμόσυριγμό > > RRintint βήχαβήχα > > RRintint nlnl / CVA/ CVA / ICS/ ICS
((McKenzie SA, ERJ 2000 & 2001McKenzie SA, ERJ 2000 & 2001, , AJRCCM 2002)AJRCCM 2002)
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ΤαλαντωσιμετρίαΤαλαντωσιμετρία
((FOT, IOS)FOT, IOS)

ΠροςΠρος τιτι ηη μελέτημελέτη τηςτης μηχανικήςμηχανικής
τωντων ιστώνιστών; ; 

•• ΟιΟι πνευμονικοίπνευμονικοί ιστοίιστοί βρίσκονταιβρίσκονται περιφερικάπεριφερικά καικαι είναιείναι

λιγότερολιγότερο προσβάσιμοιπροσβάσιμοι απόαπό τουςτους αεραγωγούςαεραγωγούς

•• ΟιΟι διαταραχέςδιαταραχές τουτου πνεύμοναπνεύμονα μπορείμπορεί νανα αφορούναφορούν στουςστους

αεραγωγούςαεραγωγούς καικαι / / ήή στοστο παρέγχυμαπαρέγχυμα καικαι μπορείμπορεί νανα

καθορίσουνκαθορίσουν τητη μελλοντικήμελλοντική συμπεριφοράσυμπεριφορά τουτου συστήματοςσυστήματος

•• ΟιΟι συμβατικέςσυμβατικές δοκιμασίεςδοκιμασίες πνευμονικήςπνευμονικής λειτουργίαςλειτουργίας

αντανακλούναντανακλούν κυρίωςκυρίως τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά τωντων αεραγωγώναεραγωγών
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ΤοΤο αναπνευστικόαναπνευστικό δενδεν αποτελείαποτελεί γραμμικόγραμμικό
((linear) linear) σύστημασύστημα

RESISTANCE COMPLIANCE

R L C 0

20

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Frequency (Hz)

R
 (c

m
H

2O
/L

/s
)

ΤοΤο ταλαντωσίμετροταλαντωσίμετρο

Τεχνική PRN
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ΗΗ μαθηματικήμαθηματική αποτύπωσηαποτύπωση

Ζrs = Rrs + j ⋅ Xrs

Εμπέδηση ή Σύνθετη αντίσταση
(Impedance, complex numbers)

Αντίσταση ή Πραγματική αντίσταση
(Resistance, real numbers)
Εκφράζει τις Raw και Rtis

Επαγώγιμη αντίσταση
(Reactance, imaginary numbers)

Αποτελείται από την ελαστικότητα των
ιστών (Elastance = 1/C) και τον

συντελεστή αδράνειας (Inertance) στην
επιτάχυνση των ροών στους

αεραγωγούς

Φανταστικός αριθμός (√√−1)
(εκφράζει τη διαφορά φάσης στις σχέσεις

όγκου, ροής και επιτάχυνσης)

ΗΗ ((πραγματικήπραγματική) ) αντίστασηαντίσταση ((RRrsrs))

•• ΜετρείταιΜετρείται σεσε συχνότητεςσυχνότητες 55--30 30 (4(4--48) Hz48) Hz καικαι ηη συμβολήσυμβολή τηςτης
RRtistis είναιείναι αμελητέααμελητέα

•• ΣτουςΣτους υγιείςυγιείς ενηλίκουςενηλίκους ηη RRrsrs είναιείναι πρακτικάπρακτικά ανεξάρτητηανεξάρτητη
απόαπό τητη συχνότητασυχνότητα τηςτης ταλάντωσηςταλάντωσης

•• ΕπίΕπί απόφραξηςαπόφραξης ηη εξάρτησηεξάρτηση ((ήή μημη) ) απόαπό τητη συχνότητασυχνότητα
σηματοδοτείσηματοδοτεί τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης απόφραξηςαπόφραξης
-- απόφραξηαπόφραξη κεντρικώνκεντρικών αεραγωγώναεραγωγών ομοιόμορφαομοιόμορφα ↑↑ RRrsrs
-- απόφραξηαπόφραξη περιφερικώνπεριφερικών αεραγωγώναεραγωγών αρνητικήαρνητική
εξάρτησηεξάρτηση απόαπό τητη συχνότητασυχνότητα

-- ηη εξάρτησηεξάρτηση απόαπό τητη συχνότητασυχνότητα φυσιολογικήφυσιολογική σταστα
μικράμικρά παιδιάπαιδιά
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ΦυσιολογικήΦυσιολογική καικαι αποφρακτικήαποφρακτική καμπύληκαμπύλη

ΦυσιολογικήΦυσιολογική ταλαντωσιμετρίαταλαντωσιμετρία ΠεριφερικήΠεριφερική απόφραξηαπόφραξη

ΤιμέςΤιμές ταλαντωσιμετρίαςταλαντωσιμετρίας

•• ΗΗ μεταβλητότηταμεταβλητότητα τωντων
ZZrsrs καικαι RRrsrs υπολογίζεταιυπολογίζεται
μεμε τοντον CV (CV (≤≤ 10%)10%)

•• ΗΗ μεταβλητότηταμεταβλητότητα τηςτης
Xrs Xrs είναιείναι μεγαλύτερημεγαλύτερη
καικαι υπολογίζεταιυπολογίζεται μεμε τοτο
εύροςεύρος ((range) range) τιμώντιμών

•• ΗΗ Rrs Rrs ↓↓ μεμε τηντην ↑↑ τουτου HtHt

•• ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει διαφοράδιαφορά
μεταξύμεταξύ φύλωνφύλων

Φυσιολογικές τιμές
Rrs
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ΑπάντησηΑπάντηση ασθματικούασθματικού παιδιούπαιδιού στηστη
βρογχοδιαστολήβρογχοδιαστολή

ΚλινικέςΚλινικές εφαρμογέςεφαρμογές FOTFOT

•• ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει συγχώνευσησυγχώνευση τιμώντιμών αναφοράςαναφοράς απόαπό πολλέςπολλές
μελέτεςμελέτες όπωςόπως σεσε RRintint

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία βρογχοδιαστολήςβρογχοδιαστολής:: ΔΔRRrsrs FOT 5 HzFOT 5 Hz ≥≥40%40%
-- Sp 80%Sp 80% καικαι Se 76% Se 76% γιαγια διάγνωσηδιάγνωση άσθματοςάσθματος

•• ΔοκιμασίαΔοκιμασία πρόκλησηςπρόκλησης:: ΔΔRRrsrs FOT 5 HzFOT 5 Hz >>3535--40%40% ωςως προςπρος τητη
μέσημέση προβλεπόμενηπροβλεπόμενη τιμήτιμή γιαγια (+) (+) δοκιμασίαδοκιμασία
-- Se:Se: sRsRawaw, , Xrs Xrs > P> PtcOtcO22, FEV, FEV11, R, Rrsrs (R(Rintint, R, Rrsrs FOTFOT))

•• ΠαθολογικέςΠαθολογικές τιμέςτιμές σεσε νήπιανήπια μεμε άσθμαάσθμα,, κυστικήκυστική ίνωσηίνωση, , 
χρόνιαχρόνια αναπνευστικήαναπνευστική νόσονόσο τηςτης προωρότηταςπροωρότητας καικαι
βρογχιολίτιδαβρογχιολίτιδα

Beydon NBeydon N et al, ATS/ERS Consensus Statement AJRCCM 2007et al, ATS/ERS Consensus Statement AJRCCM 2007
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ΦαινότυποιΦαινότυποι άσθματοςάσθματος καικαι FOTFOT

OoOovensteenvensteen E, ERJ 2010 [E, ERJ 2010 [EpubEpub]]

n = 325 νήπια 4 ετών

3 ομάδες νηπίων
- ποτέ συριγμός
- πρώιμος (παροδικός) συριγμός
- επίμονος συριγμός

ΉρεμηΉρεμη αναπνοήαναπνοή
((Tidal breathing)Tidal breathing)
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ΜετρήσειςΜετρήσεις ήρεμηςήρεμης αναπνοήςαναπνοής

↓ tPTEF και VPTEF επί απόφραξης

Ίσως, ο αποφρακτικός ασθενής να
«αντιλαμβάνεται» ότι δε χρειάζεται η

πέδηση που παρέχεται από τη
δραστηριότητα των εισπνευστικών
μυών στην αρχή της εκπνοής και να

τη διακόπτει νωρίτερα

ΚλινικέςΚλινικές εφαρμογέςεφαρμογές

•• ΕμπειρίαΕμπειρία κυρίωςκυρίως σεσε βρέφηβρέφη

•• ΧαμηλήΧαμηλή ευαισθησίαευαισθησία στηνστην εκτίμησηεκτίμηση τηςτης απόφραξηςαπόφραξης

•• ↑↑ μεταβλητότηταμεταβλητότητα καικαι επικάλυψηεπικάλυψη φυσιολογικώνφυσιολογικών καικαι
παθολογικώνπαθολογικών τιμώντιμών

•• ↓↓ ttPTEFPTEF/t/tEE καικαι VVPTEFPTEF/V/VEE χαρακτηρίζουνχαρακτηρίζουν βρέφηβρέφη μεμε διαλείπονταδιαλείποντα
συριγμόσυριγμό καικαι είναιείναι προγνωστικάπρογνωστικά μελλοντικούμελλοντικού συριγμούσυριγμού

•• ΦτωχήΦτωχή συσχέτισησυσχέτιση μεμε RRawaw, sG, sGaw aw καικαι RRLL, , όμωςόμως καλύτερηκαλύτερη μεμε
δείκτεςδείκτες δυναμικώνδυναμικών όγκωνόγκων ((VV΄́maxFRCmaxFRC, , FEVFEV11, FEF, FEF5050))

•• ΑμφιλεγόμενηΑμφιλεγόμενη χρησιμότηταχρησιμότητα σεσε δοκιμασίεςδοκιμασίες πρόκλησηςπρόκλησης

•• ΒελτίωσηΒελτίωση βρεφώνβρεφών μεμε οξείαοξεία βρογχιολίτιδαβρογχιολίτιδα μετάμετά απόαπό
χορήγησηχορήγηση εισπνεόμενηςεισπνεόμενης αδρεναλίνηςαδρεναλίνης
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ΗλικίαΗλικία καικαι δυνατότηταδυνατότητα εφαρμογήςεφαρμογής τωντων
διαφόρωνδιαφόρων τεχνικώντεχνικών

√√√√sRaw sRaw ((πληθυσμογραφίαπληθυσμογραφία))

√√((√√))FRC (FRC (ήλιοήλιο))
√√((√√))

ΈκπλυσηΈκπλυση αδρανούςαδρανούς αερίουαερίου
πολλαπλώνπολλαπλών αναπνοώναναπνοών

√√√√ΉρεμηΉρεμη αναπνοήαναπνοή

√√((√√))FOTFOT

√√((√√))RRintint

((√√))−−PEFPEF

√√−−ΔυναμικοίΔυναμικοί όγκοιόγκοι

33--6 6 έτηέτη22--3 3 έτηέτηΔοκιμασία


