
Λειτουργικός έλεγχος της 
αναπνοής 

Ασημάκος Ανδρέας  
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος 
Επιμελητής Α΄ Πανεπιστημιακής 

Κλινικής Εντατικής Θεραπείας 



Αερισμός-στοιχεία 
μηχανικής του 

αναπνευστικού 



Εισπνοή: Διάφραγμα, έξω μεσοπλεύριοι (κύριοι), 

επικουρικοί μύες (σκαληνοί 
στερνοκλειδομαστοειδείς). 





+ στερνοκλειδο- 

μαστοειδής 







Ενεργή Εκπνοή: κοιλιακοί μύες (ορθός, 
έξω έσω έξω λοξός και εγκάρσιος) + έσω 

μεσοπλεύριοι.  



Εκπνοή: κοιλιακοί μύες (ορθός, έξω έσω 
έξω λοξός και εγκάρσιος) + έσω 

μεσοπλεύριοι.  



Ωστόσο η φυσιολογική ήρεμη εκπνοή 
γίνεται παθητικά. 



Σε έντονη αναπνοή ή αναπνευστική δυσχέρεια 
γίνεται χρήση των εκπνευστικών μυών. 

Ισορροπία (FRC) 







Η πτώση της πίεσης κατά μήκος του αεραγωγού (ΔΡ=ṼxR) εξαρτάται από την αντίσταση (R) και από την ελάττωση 
 της Pel καθώς «ξεφουσκώνει» η κυψελίδα. Στην αρχή της εκπνοής το σημείο ίσης πίεσης βρίσκεται σε άκαμπτους 
 αεραγωγούς και η οδηγός πίεση ισούται με την Ppl+ Pel και εξαρτάται από την προσπάθεια. Με την πρόοδο της  
εκπνοής καθώς «ξεφουσκώνει» ο πνεύμονας αυξάνονται οι αντιστάσεις και ελαττώνονται οι ελαστικές δυνάμεις 
επαναφοράς και το ΕΡΡ κατέρχεται προς τις κυψελίδες και τους εύκαμπτους αγωγούς. Τότε οδηγός πίεση γίνεται η 
Ρel και ροή είναι πλέον ανεξάρτητη της προσπάθειας.  

Η οδηγός  
πίεση (ΔΡ) 
ισούται  

με την πίεση 
ελαστικής 
επαναφοράς 

(Pel). 
Σημείο 

ίσης 
πίεσης 
(ΕΡΡ) 



Αντίσταση του Starling. 

P1 

PΑ 

P2 

P1 

PΒ 

P2 

ṼΑ =ΔΡ1-2/R όταν ΡΑ<Ρ2. Εάν όμως ΡΒ>Ρ2  
τότε η ṼΒ καθορίζεται από ΔΡ1-Β καθώς ο  
σωλήνας συμπιέζεται και τείνει να συμπέσει.   

Β ṼΑ 
ṼΒ 

Άκαμπτο 
πλαίσιο Εύκαμπτος 

σωλήνας. 







INFLAMMATION

Small airway disease
Airway inflammation

Airway remodeling

Parenchymal destruction
Loss of alveolar attachments

Decrease of elastic recoil

AIRFLOW LIMITATION

GLOBAL STRATEGY FOR THE DIAGNOSIS, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 2006 



Η ροή προϋποθέτει διαφορά 
πίεσης (ΔP) η οποία 

μεταβάλλεται ανάλογα 
προς την αντίσταση. ΔΡ=ṼxR. 

και V=P/R 



 airway tethering 

expiratory 
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Άδειασμα κυψελίδων στη ΧΑΠ 

Στη ΧΑΠ, η ροή του αέρα περιορίζεται επειδή οι κυψελίδες χάνουν την 

ελαστικότητα τους και τις στηρικτικές τους δομές, και στενεύουν οι μικροί 

αεραγωγοί 



Αναπνοή στη ΧΑΠ 





Δυναμικοί πνευμονικοί όγκοι 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 



Σπιρομέτρηση 



Ενδείξεις-χρησιμότητα σπιρομέτρησης -
λειτουργικών αναπνευστικών 

δοκιμασιών 
• Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας 

• Διάγνωση αναπνευστικών νοσημάτων 

• Εκτίμηση δύσπνοιας 

• Διερεύνηση αναπνευστικής ανεπάρκειας 

• Εκτίμηση θεραπείας αναπνευστικού 
νοσήματος 

• Προεγχειρητικός έλεγχος. 

 



FEV1, FVC, PEF, FEF…. 





Ποιες προσπάθειες είναι αποδεκτές 

• Αποδεκτές σπιρομετρήσεις: 

-1. Ταχεία (σχεδόν κάθετη δηλ back extrapolated 
volume< 5% της FVC) άνοδος της ροής στην μέγιστη 
(PEF). (Δισταγμός έναρξης 2 δεύτερα πτώση PEF 
10%). 

-2. Ομαλή αποκλιμάκωση χωρίς artifacts, δηλ βήχα, 
διαρροές, μέτριες προσπάθειες, κλείσιμο 
γλωττίδας). 

-3. Τερματισμός σε ροή μηδενική ή σχεδόν μηδενική 
(0,1 lit/sec), ελάχιστος χρόνος 6 δευτ. ή πλατό στο 
όγκου-χρόνου. 



Αποδεκτή Σπιρομέτρηση 



Αναπαραγωγιμότητα.  
 

• Ιδανικά δύο καμπύλες πρέπει να έχουν την ίδια μορφολογία και να 
εμφανίζουν μέγιστη διαφορά 10% στην PEF και 5% (ή 0,15λιτ) στις 
FEV1 και FVC.  

• Μετά από 3 αποδεκτές καμπύλες διακόπτουμε αν έχουμε 2 με τις 
μεγαλύτερες FEV1 και FVC και μεγίστη διαφορά 0,15 lit μεταξύ 
τους. 

• Αν έχουμε 3 αποδεκτές σπιρομετρήσεις αλλά οι μέγιστες FEV1 και 
FVC έχουν διαφορά >0,15 lit μεταξύ τους συνεχίζουμε μέχρι να το 
πετύχουμε, ή να φτάσουμε τις 8 προσπάθειες, ή ο ασθενής να μην 
μπορεί να συνεχίσει άλλο. 

• Αναφέρουμε τις μεγαλύτερες FEV1 και FVC  και ας μην ανήκουν 
στην ίδια προσπάθεια. Διαλέγουμε για μελέτη την καμπύλη με το 
μεγαλύτερο άθροισμα FEV1+FVC και από αυτή παίρνουμε και τις 
άλλες τιμές που θέλουμε. 

 



Αναπαραγωγιμότητα 

 

150 



Σπιρομέτρηση 

• Θετική δοκιμασία βρογχοδιαστολής (4 puffs 
aerolin 200-400mc σπιρομέτρηση μετά 10-15 
λεπτά, ιπατρόπιο 30-45 λεπτά): Αύξηση του 
FEV1 κατά 12% και κατά 200ml.  

 

 

 

 

 



Αποφρακτική σπιρομέτρηση 



Πότε μια σπιρομέτρηση θεωρείται 
αποφρακτική 

• Όταν ο λόγος FEV1/FVC<0,7 (GOLD 2017) 

• Όταν ο λόγος FEV1/FVC<LLN (ATS 2017) 

• Όταν η μορφολογία της καμπύλης είναι 
αποφρακτική 

 

• Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές?  

- 80%? 

- Κατώτερα φυσιολογικά όρια (LLN)  

 





Περιοριστικές νόσοι αναπνευστικού 



Περιοριστική σπιρομέτρηση 



Βασική μορφολογία καμπύλων 
σπιρομέτρησης 



Απόφραξη ανώτερου και κατώτερου 
αεραγωγού 



Μορφολογίες καμπυλών 
σπιρομέτρησης 



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 



Πληθυσμογραφία 

Mathematically, Boyle's law can be stated as: PV=k , 
Pressure is inversely proportional to the volume.  
PaVa=PcVc  (ίδιο αέριο σε διαφορετικές συνθήκες) 



Πληθυσμογραφία με αέριο ήλιο 

• Πλεονέκτημα: Μεγαλύτερη 
διαθεσιμότητα. 

 

 

• Μειονέκτημα: Υποεκτίμηση 
όγκων σε αποφρακτικούς 
ασθενείς. 





ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
SVC, RV KAI TLC 

SVC+RV=TLC 
 

RV+ERV=FRC 



Αλγόριθμος 

                    Πτώση FEV1 

Ελαττωμένος λόγος FEV1/FVC  
απόφραξη 

Φυσιολογικός λόγος FEV1/FVC  

Ελαττωμένη TLC 
περιοριστικό νόσημα 

Φυσιολογική TLC 

Μη ειδικός αναπνευστικός 
 περιορισμός 

 

Λανθάνων άσθμα 
παχυσαρκία 





Δοκιμασίες διάχυσης 



Single breath test 

• Βαθειά ανάσα έως TLC από RV μέσα 
από το μηχάνημα, κράτημα για 10 
sec και εκπνοή οπότε υπολογίζεται 
το CO που απορροφήθηκε (άρα η 
DLCO) και ο VA (=TLC σε 
φυσιολογικά-μη αποφρακτικά 
άτομα)   

• Η DLCo εξαρτάται: 
-ύψος 
-φύλο 
-ηλικία 
-Τουλάχιστον 4 min μεταξύ 2 

μετρήσεων (ΧΑΠ 10 min) 
• Όχι άνω των 5 μετρήσεων, 

χρειάζονται 2 αποδεκτές & 
αναπαραγώγιμες μετρήσεις 



Δοκιμασία διάχυσης 



Διακύμανση DLCo 

• >60% (έως 80%) ήπια 

• 40-60% μέτρια 

• <40% σοβαρή 

 



Αύξηση DLCo 

• Άσκηση (χ2-3). 
• Παχυσαρκία. 
• Ενδοκαρδιακά Shunts. 
• Μανούβρα Muller (αντίστροφή valsava- αυξάνει την 

καρδιακή παροχή τραβώντας αίμα) 
• Άσθμα. 
• Βρογχοδιασταλτικά. 
• Ύπτια θέση. 
• <Πολυκυτταραιμία (διορθώνεται)>.  
• Ενδοκυψελιδική αιμορραγία. 
• Ελαττωμένο εισπνεόμενο οξυγόνο ( μεγάλο υψόμετρο) 
• Κατανάλωση αλκοόλ 

 
 
 
 

Αυξημένος 
όγκος 

αίματος 
στους 

πνεύμονες 
(Vc) 

Πιο ομοιόμορφη κατανομή 
αίματος στους πνεύμονες 

Αυξημένη  
ή διαθέσιμη Hb 

  

θ 



Ελάττωση DLCo 
• Νόσοι που ελαττώνουν την επιφάνεια της κυψ/τριχ 

μεμβράνης: 

-Εμφύσημα 
-Πνευμονική αγγειακή νόσος (Πολλαπλά πνευμ. έμβολα, πρωτοπαθής πνευμ. υπέρταση, 

αγγειίτιδες)  
-Πνευμονία, βρογχική απόφραξη, πνευμονεκτομή-λοβεκτομή 
• Εγκυμοσύνη  
• Κάπνισμα. (αυξημένο CO στο αίμα) 
• Οξυγονοθεραπεία* (ανταγωνισμός με CO). (vs υψόμετρο) 
• Δοκιμασία Valsava* (vs Μuller) 
• Αναιμία (διόρθωση)* (vs πολυκυτταραιμία) 
• Χαμηλή προσπάθεια-νευρομυικό νόσημα (χαμηλός VA) 

• Νόσοι που παχύνουν την κυψ/τριχ μεμβράνη: 
-Διάμεσα νοσήματα: (IPF, σαρκοείδωση, κυψελιδική πρωτείνωση, πνευμονία από 

υπερευαισθησία, ιστιοκύττωση Χ, από φάρμακα) 
-Κολλαγονώσεις (σκληρόδερμα, λύκος) 
-Επαγγελματικά νοσήματα: Αμιάντωση. 
-Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. (+ ελαττωμένη καρδιακή παροχή) Vs αυξημένη. 
-ΧΝΑ 
 

 
 

Vc 

Vc 



Χρησιμότητα DLCo 

• Παρακολούθηση πορείας- θεραπείας διάμεσων 
νοσημάτων. 

• Διάγνωση σπάνιων νοσημάτων σε περίπτωση που 
όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά (πχ ΠΠΥπερταση) 

• Συχνή συσχέτιση με αποκορεσμό στην κόπωση. 



Αναπνευστικές πιέσεις 



• PImax: μετριέται από την θέση που οι εισπνευστικοί 
μύες έχουν την μέγιστη δύναμή τους ( σχέση μήκους 
τάσης ) και αυτή είναι η RV. (άνδρες>90H2O) 

• PEmax: αντίστοιχα από την TLC. (άνδρες>140). 
• 3 προσπάθειες διακύμανση<10cm H2O. 
• Πολύ ευαίσθητοι στην ανίχνευση νευρομυικών 

παθήσεων. 
• Ακόμα ο SLE (σύνδρομο του συρρικνωμένου 

πνεύμονα), το σκληρόδερμα, ο υπερθυρεοειδισμός 
και η δηλητηρίαση από μόλυβδο προκαλούν μυϊκή 
αδυναμία. 

• Φυσιολογικές τιμές αποκλείουν αδυναμία 
αναπνευστικών μυών, αλλά παθολογικές συχνά 
οφείλονται σε κακή προσπάθεια (μικρή θετική 
προγνωστική αξία). 



• Η ΜΙΡ και ΜΕΡ έχουν την ίδια ευαισθησία και 
ειδικότητα με την VC στην διάγνωση της 
υπερκαπνικής ΑΑ.  

• Σε όρθια θέση οι πιέσεις είναι πιο ειδικές στις 
παθήσεις των αναπνευστικών μυών, όταν όμως 
αλλάζουμε θέσεις από όρθια σε ύπτια η FVC 
επικρατεί (διάγνωση διαφραγματικής πάρεσης) 

• ΜΕΡ<60 cm H2O =μη αποτελεσματικός βήχας. 
• ΜΙΡ<1/3 κφ προβλέπει υπερκαπνική ΑΑ. 
• Χρησιμοποιούνται στο weaning όπου η 

PImax>20 και η PEmax>50 


