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Σχετική αύξηση πνευμονικών 
όγκων ηρεμίας

Πρόωρο 1kg 12 μηνών 18 ετών

Χ10 Χ10
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Σπιρομέτρηση

• Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη 
δοκιμασία

• Μετρά
• Όγκους (στατική μέτρηση) 

• Ροές (δυναμική μέτρηση)

• Εφικτή από 4-5 ετών



Δυναμική αναπνευστική λειτουργία

• Μετράται κατά τη βίαιη εκπνοή-> καμπύλες ροής – χρόνου και ροής 
όγκου

• Χρειάζεται συνεργασία και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό



Η τεχνική της «σωστής » σπιρομετρίας

Full Inspiration          

Forceful expiration

Full expiration          



Η «γλώσσα του σώματος »

Φύσα …φύσα …φύσα …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Static lung function indices, 
volume-time curve



Most informative lung function test

Dynamic lung function indices, 
flow-volume curve



Ροομέτρηση

Τρόπος βίαιης εκπνοής
Επαναληψιμότητα  μετρήσεων
FVC,FEV1,FEF
Ακριβή

Τρόπος βίαιης εκπνοής
Επαναληψιμότητα μετρήσεων 
PEFR
Φθηνή 

Σπιρομέτρηση



Ροόμετρο και καμπύλες φυσιολογικών τιμών της PEFR για 
παιδιά ηλικίας 6-16 ετών

PEFR (L/min) = 5.383 X  υψος (cm) – 381.9       

( SD = +/- 76)



Χρησιμότητα μέτρησης  PEFR:

• Είναι  βρογχόσπασμος;

• Αποτελεσματικότητα αγωγής;

• Δοκιμασία αντιστρεπτότητας 

• Άσθμα μετά από κόπωση  



Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στα παιδιά 

ΣYΝΕΡΓΑΣΙΜΑ (μεγάλα παιδιά )
• Σπιρομετρία
• Πληθυσμογραφία
• Μέθοδος έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές (LCI)

ΜΗ ΣYΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ( βρέφη και νήπια)
• Ήρεμη αναπνοή (tidal breathing)
• Στιγμιαία απόφραξη (occlusion)
• Μέθοδος έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές (LCI)
• Πληθυσμογραφία



Γιατί χρειάζονται επιπλέον τεχνικές?

• Οι κλασικές μέθοδοι εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας, 
απαιτούν συνεργασία και συντονισμό, που δεν είναι δυνατός σε 
παιδιά κάτω των 6 ετών

• Στα βρέφη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις κατά τον 
ύπνο

• Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (2-5 ετών) μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τεχνικές που αποσπούν την προσοχή ή οπτικά 
βοηθητικά εργαλεία



WHICH ANIMATION…?

...CANDLES?
…FLYING
TOASTER?

…BALLOON?

Only for initial 
training or PEF

Too complex for 
the very young

Useful incentive



Compressed

air

Flowmeter

Large-bore

tubing & valve Pressure relief valve

50L

tank
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1. Δυναμική εκπνευστική τεχνική στα βρέφη
Raised Volume Technique (RVRTC)



Δυναμική εκπνευστική τεχνική στα βρέφη



Καμπύλη ροής – όγκου, συγκρίσιμη με τη 
σπιρομέτρηση ενηλίκων
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Τα βρέφη με ΚΙ έχουν ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία
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2. Τεχνική έκπλυσης αδρανούς αερίου με 
πολλαπλές αναπνοές



Μικροί αεραγωγοί



Weibel E.R. 1984

• Οι χρόνιες πνευμονοπάθειες 
χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια 
αερισμού.

• Η μέθοδος έκπλυσης αερίων με 
πολλαπλές αναπνοές (Multiple Breath 
Washout, MBW) εκτιμά την 
ανομοιογένεια αερισμού.

• Κυριότερος δείκτης ο Δείκτης Κάθαρσης 
Πνευμόνων (Lung Clearance Index, LCI)



Φυσιολογική σπιρομέτρηση σε παιδιά με ΚΙ (.)



.. Παρά τις σημαντικές δομικές βλάβες 
στην αξονική!
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Παθολογικός LCI σε παιδιά 
με φυσιολογική σπιρομέτρηση



MULTIPLE BREATH WASHOUT-BASICS

Measured during tidal breathing

•At functional residual capacity 

(resting volume)

•Using 
–inert gases of different molecular weight 
(i.e. SF6, Helium) or

–100% oxygen for nitrogen washout

•Nitrogen not really „inert“



Ροόμετρο Αναλυτής αερίων

Παροχή 
αερίου

MBW -SF6 washin / washout
Washin phase

4% SF6





Ροόμετρο Αναλυτής 
αερίων

MBW- SF6 washin / washout
Washout phase





The Lung Clearance Index LCI –what is it?

LCI = Number of lung volume „turn 
overs“ until washout complete

Lung volume= FRC
–CEV= cumulative expired volume= 
Vt1+Vt2+…Vtx until washout complete

–Complete washout=  nitrogen or inert gas 
lowered to 1/40th of starting concentration

•Normal: LCI < 7.0 TO during childhood
–Higher in disease



Δείκτης ανεπαρκούς ανάμιξης αερίων

Δείκτης κάθαρσης πνευμόνων -Lung clearance index (LCI) 

Πηλίκο του αθροιστικού εκπνεόμενου όγκου  του αερίου 
(CEV) που χρειάζεται ώστε  η συγκέντρωση του αδρανούς 
αερίου να γίνει ίση με  το 1/ 40ο της αρχικής συγκέντρωσης του 
εισπνεόμενου αερίου, διαιρεμένου με την FRC 

LCI = CEV / FRC

Αυξημένος LCI :  ανομοιογενής αερισμός, 
δείκτης  παθολογικών μικρών αεραγωγών



Σύγκριση LCI ασθενών vs. υγιών
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Ομάδα ελέγχου Ασθενείς με ΚΙ Ασθενείς με NCFB p

Αριθμός ασθενών (N) 23 83 19

Αριθμός μετρήσεων 23 776 33

LCI 6,75 (0,62) 10,24 (3,35) 9,64 (2,47) 0.000**

FEV1 % 104,94 (13,35) 95,95 (28,61) 99,65 (19,34) 0.399



Συσχέτιση LCI με τη σπιρομέτρηση

44 ασθενείς με ΚΙ (21 αγόρια) μέσης (sd)  ηλικίας 12,9 ετών (5.67; 23.25)



Συσχέτιση LCI με Αξονική τομογραφία θώρακος
(Bhalla score)
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Bhalla score (εύρος: 0-25)

Ανωμαλία Επίπτωση (%) 

Σοβαρότητα βρογχιεκτασιών (0-3) 35 (79.5)

Περιβρογχική πάχυνση (0-3) 28 (63.6)

Έκταση βρογχιεκτασιών (0-3) 35 (79.5)

Έκταση απόφραξης βλέννης (0-3) 17 (38.6)

Κοιλοποίηση ή απόστημα (0-3) 9 (20.5)

Γενιά προσβεβλημένων βρόγχων (0-3) 36 (81.8)

Αριθμός αερωδών κύστεων (0-3) 3 (6.8)

Εμφύσημα (0-2) 24 (54.5)

Πύκνωση ή ατελεκτασία (0-2) 24 (54.5)



LCI και ενδοφλέβια αντιψευδομοναδική αγωγή

32 ασθενείς με ΚΙ μέσης (sd) ηλικίας 9,90 (5,9) έτη χρονίως
αποικισμένοι από Ps. aer. έλαβαν 2πλό σχήμα ΕΦ
αντιψευδομοναδικής αγωγής

40

Πριν την αγωγή 

Μέση τιμή (sd)

1 μήνα μετά την 

αγωγή

Μέση τιμή (sd)

Μέση διαφορά 

(sd)

p

LCI 11,57 (3,3) 9,76 (3,0) -1,81 (2,1)

(15,6%)

0.000**

FEV1% 83,43 (24,3) 87,96 (26,5) 4,52 (14,7)

(5,4%)

0.153



3. Τεχνική «διακοπής» της ροής 
(Single occlusion technique – SOT)
(Μέτρηση της αντίστασης των αεραγωγών - Rint)



Pressure transients - pressure 

calculated by 2-point method - 
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Δοκιμασία βρογχοδιαστολής:

ΔRint 35%  Sp 92% και Se 24% για 
διάγνωση άσθματος 

Δοκιμασία πρόκλησης: 

 Se από Rpleth



Forced Oscillation Technique (FOT)
Ταλαντωσιμετρία

Φυσιολογική ταλαντωσιμετρία     Περιφερική απόφραξη



Πληθυσμογραφία (FRCpleth sRaw)
Πληθυσμογραφική 
αντίσταση



Πληθυσμογραφία

• Μετρά:

Δυνατότητα συμπίεσης ενδοθωρακικού αέρα

• Εκτιμά

FRCpleth = ITGV (intrathoracic gas volume)

• Υπολογίζει

TLC, RV 

• Περιλαμβάνει μη αεριζόμενα ή φτωχά αεριζόμενα 
τμήματα του πνεύμονα

• Εφικτό από 5-6 ετών



Μέτρηση των RV, FRC and TLC

• Πληθυσμογραφία

• Τεχνικές έκπλυσης αερίων



Ενδείξεις πληθυσμογραφίας και διάχυσης αερίων

• Αξιόπιστες, εύκολη εκτίμηση αντίστασης αεραγωγών

• Εκτίμηση υπεραερισμού στο άσθμα , ΚΙ (λόγος RV/TLC) 

• Εκτίμηση περιοριστικών πνευμονοπαθειών (πχ υποπλασία 
πνευμόνων, ILD, ογκολογικοί ασθενείς, αυτό-άνοσα, 
ρευματοπάθειες)



Τεχνικές εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας

• Σπιρομέτρηση: Δυναμικοί όγκοι (FEV1, FEV0.5)
• Δυναμική εκπνευστική τεχνική –βρέφη - Raised volume rapid thoracoabdominal compression 

technique (RVRTC): μέτρηση μέγιστων εκπνευστικών παραμέτρων

• Έκπλυση αδρανούς αερίου με πολλαπλές αναπνοές (FRC, LCI, 
ανομοιογένεια αερισμού)

• Πληθυσμογραφική αντίσταση (αντίσταση αεραγωγών, πνευμονικοί 
όγκοι και παγίδευση αέρα/ Rpleth→sRaw)

• Ταλαντωσιμετρία (Forced oscillation- FOT Zrs, Rrs, Xrs)

• Τεχνική «διακοπής» της αναπνοής (Rrs→Rint)

• Μετρήσεις ήρεμης αναπνοής (Tidal Breathing)



Συμπεράσματα

• Σπιρομέτρηση : η συχνότερη μέθοδος εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας

• Οι στατικοί και δυναμικοί όγκοι και ροές δίνουν σημαντικές πληροφορίες 
στις παθήσεις του αναπνευστικού

• Η μέθοδος έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές δίνει σημαντικές κλινικές 
πληροφορίες στην κυστική ίνωση στην παιδική ηλικία

• Η μέθοδος έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές και η πληθυσμογραφία 
δίνουν επιπλέον πληροφορίες για RV, FRC, TLC και την αντίσταση των 
αεραγωγών



Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας
3η Π/Δ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λίλος Χρήστος

Βασιλική Αβραμίδου

Αστέριος Καμπούρας

Δάφνη Παπανικολάου

Δέσποινα Τερζή

Λεμονιά Νούσια

Ελεάνα Κουρούκλη

Χρυσάνθη Μάντσιου

• Κατερίνα Μπάκα

• Ευφροσύνη Καλαϊτζίδου

Ιωάννης Τσανάκας
Φώτης Κυρβασίλης
Ελπίδα Χατζηαγόρου



ERS/ATS Task Force:1998-2001
Standardisation of Infant LFTs

• Provision of recommendations for users and manufacturers of infant LFT 
equipment

• Stocks et al. Standards for infant respiratory function testing: Eur.Respir.J. 
2000 –2001       

• New generation of ILFT equipment

• Standardised measurements of ILFT



Minimal acceptable criteria
• Exalation for ≥3s in children ≤10 yrs and for ≥6s in chidren >10yrs
• Three acceptabel spirogramms free from artefact
• Intertest variability (CV) <10% in children ≤10 yrs and <5% in chidren >10yrs



Possible techniques 2:

Techniques rarely used in older children or adults:

• inert gas washout

• impulse oscillation technique (forced oscillation)

• interrupter technique (Rint)

• tidal breathing analysis

• transcutaneous oximetry

• objective measurement of breath sounds



Dynamic lung function indices

Volumes

FVC Forced Vital Capacity 

FEV1 Forced Expiratory Volume in 1 second

Tiffeneau index FEV1 / FVC

Flows

PEF Peak Expiratory Flow 

FEF75/50/25 Forced expiratory flow at 75%, 50%, and 
25% of FVC already exhaled

MEF75/50/25 Maximal expiratory flow at 75%, 50%, and 
25% of FVC to be exhaled

MMEF25-75 Maximal mean expiratory flow between 25-75% of 
exhaled FVC (=FEF25-75) or 75-25% to be exhaled (=MEF25-75) 



Πνευμονικές χωρητικότητες.

• FVC Βίαιη ζωτική χωρητικότητα

• FEV1 Βίαια εκπνεόμενος όγκος στο 1΄ 

• PEFR Μέγιστη εκπνευστική ροή

• FEF…… Μεσοεκπνευστική ροή



FRC measurement with gas dilution

• Cinitial x Vsystem = Cfinal (Vsystem + FRC)

• Only includes ventilated areas 

• Trapped air = FRCpleth – FRCgas

• Gases: O2 with nitrogen washout, Helium, SF6



Pseudorestriction because of hyperinflation

Printout spirometry

„restriction (FVC↓)

Example: restriction?? 
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Healthy infant

V’maxFRC = 92 mL.s-1

Airway obstruction

V’maxFRC = 40 mL.s-1
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Flow

(V’)

Volume

(V)

Airway opening pressure

(Pao)

occlusion

End expiratory level



Static lung function

• Measured with ‘slow’ breathing -> volume-time curve

• Part of volume that cannot be exhaled = residual volume (RV), 
important for continuous gas exchange during profound
expiration



Capacities (sum of volumes)

FRC Functional Residual Capacity

IC Inspiratory Capacity

VC Vital Capacity

TLC Total Lung Capacity

Volumes

TV Tidal Volume

IRV Inspiratory Reserve Volume

ERV Expiratory Reserve Volume

RV Residual Volume

Static lung function indices, 
volume-time curve 



LCI IN CF: DIAGNOSTIC VALUE HIGHER THAN 
SPIROMETRY OR BODY PLETHYSMOGRAPHY



Speizer and Tager 1979

Growth and decline of airway function 

through life the missing link? 

0

?
?

The ‘silent years’



Πως ελέγχουμε την κατάσταση των   βρόγχων;

5 mm

3 mm 13

1

Βρογχόσπασμος , φλεγμονή  

(Διάμετρος  5mm Αντίσταση   1 )

Φυσιολογικός βρόγχος 

(  Διάμετρος  5mm Αντίσταση   13 )



Πνευμονικοί όγκοι και χωρητικότητες

TLC

IC

FRC
RV

ERV

TV

IRV

«Υγρό» σπιρόμετρο 
TLC = Total Lung Capacity (6 liter)

FRC = Functional Residual Capacity (3 liter)

RV = Residual Volume (1.8 liter)

TV = Tidal Volume (0.5 liter)

IC = Inspiratory Capacity (3 liter)

IRV = Inspiratory Residual Volume (2.5 liter)

ERV = Expiratoyr Reserve Volume (1.2 liter)

VC

TV



2

1

3

Dynamic lung function indices, volume-time curve 



Body plethysmography

• Pressure x volume = constant 
in a closed container

• Boyle's Law :

P1 x V1 = P2 x V2



Mouth pressure versus shift volume during respiratory efforts 

against the closed shutter for determination of FRCpleth

Criee et al. Respir Med 2011

FRC (ITGV) measurement



Flow rate versus shift volume during respiratory efforts with the shutter 

open for determination of sRaw (resistance loop)

Criee et al. Respir Med 2011

Airway resistance (sRaw) measurement



• Απαιτεί χώρο, ακριβό 
εξοπλισμό και την αποδοχή του 
νηπίου να μπει στον 
πληθυσμογράφο 

• Απαιτεί αναπνευστική 
συχνότητα 30-45 αναπνοές / min

• Δοκιμασία βρογχοδιαστολής: 
ΔRaw 25%(Se 66%, Sp 81%)→ 
↑ Se σε σχέση με Rint και 
παρόμοια με Rrs FOT
(πρώιμη προσβολή σε ΚΙ)



Ήρεμη αναπνοή
(Tidal breathing)



Μετρήσεις ήρεμης αναπνοής 

 tPTEF και VPTEF επί απόφραξης



Κλινικές εφαρμογές 

• Εμπειρία κυρίως σε βρέφη

• Χαμηλή ευαισθησία στην εκτίμηση της απόφραξης 

•  μεταβλητότητα και επικάλυψη φυσιολογικών και παθολογικών τιμών

• Αμφιλεγόμενη χρησιμότητα σε δοκιμασίες πρόκλησης 

• Βελτίωση βρεφών με οξεία βρογχιολίτιδα μετά από χορήγηση εισπνεόμενης 
αδρεναλίνης



Rint προ και μετά βρογχοδιαστολή

Pre-BD

Post-BD Raw  42%



Μετρήσεις ήρεμης 
αναπνοής- ροόμετρο: 
Καμπύλη ροής - όγκου

Τεχνική διακοπής της ροής : 
βαλβίδα σύγκλεισης (Rrs Rint)



Μέτρηση πνευμονικών όγκων:

Πληθυσμογραφική αντίσταση 
αναπνοών (FRCpleth sRaw)

Έκπλυση αδρανούς αερίου 

Με πολλαπλές αναπνοές (FRC)



Γιλέκο για μέτρηση δυναμικών όγκων – δυναμική εκπνοή….


