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Εξετάζοντασ τουσ πνεύµονέσ σασ: σπιροµέτρηση
Τι είναι η σπιροµέτρηση;
Η σπιροµέτρηση εξετάζει πÞσο καλά µπορείτε να
αναπνεύσετε και συµβάλλει στη διάγνωση διαφÞρων
πνευµονικών νÞσων. Η εξέταση είναι ανώδυνη και συνήθωσ
διαρκεί λιγÞτερο απÞ 10 λεπτά, ωστÞσο απαιτεί δυνατÞ φύσηµα.
Φυσάτε µέσα σε µια µικρή συσκευή, το σπιρÞµετρο, που µετράει
πÞσο αέρα µπορείτε να φυσήξετε απÞ τουσ πνεύµονέσ σασ και
πÞσο γρήγορα µπορεί να γίνει αυτÞ.
◗

Πρέπει να κάνετε εξέταση;
Ναι, εφÞσον:
Είστε άνω των 40 ετών ή έχετε υπάρξει καπνιστήσ.
Βήχετε πολύ.
Σασ κÞβεται η ανάσα Þταν περπατάτε γρήγορα.
Ανησυχείτε για την υγεία των πνευµÞνων σασ.
Λαµβάνετε ήδη θεραπεία για κάποια πνευµονική νÞσο.

Τι συµβαίνει κατά την εξέταση;
Η νοσοκÞµα ή ο γιατρÞσ θα σασ δείξουν πώσ να φυσήξετε µέσα στο σπιρÞµετρο πριν ξεκινήσετε.
Είναι σηµαντικÞ να φυσήξετε Þσο πιο δυνατά µπορείτε κατά την εξέταση, αλλιώσ τα αποτελέσµατα
δεν θα είναι ακριβή. θα σασ ζητηθεί να φυσήξετε τρεισ ή περισσÞτερεσ φορέσ µέσα στο σπιρÞµετρο.
◗

Ùταν κρατάτε το σπιρÞµετρο, θα πρέπει:
Ροή αέρα
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◗

Εκπνοή
1/2

ΛΗΞΗ
ΠοσÞτητα αέρα
1.

Εισπνοή
ΕΝΑΡΞΗ

1. Να εισπνεύσετε Þσο πιο βαθιά µπορείτε και να τοποθετήσετε τα χείλη σασ σφιχτά γύρω απÞ το
επιστÞµιο.
2. Να βάλετε τα δυνατά σασ και να φυσήξετε δυνατά τον αέρα σασ, Þσο πιο γρήγορα γίνεται.
3. Να συνεχίσετε να φυσάτε µέχρι να αδειάσουν οι πνεύµονέσ σασ και ο γιατρÞσ ή η νοσοκÞµα να σασ
πουν να σταµατήσετε, συνήθωσ µετά απÞ τουλάχιστον 6 δευτερÞλεπτα.
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Πώσ θα είναι τα αποτελέσµατα;
Το σπιρÞµετρο συνδέεται σε υπολογιστή που δηµιουργεί καµπύλεσ ροήσ-Þγκου, Þπωσ οι δύο
παρακάτω. Ο αριθµÞσ 1 είναι γράφηµα απÞ άνδρα 49 ετών µε φυσιολογική πνευµονική λειτουργία και ο
αριθµÞσ 2 είναι απÞ άνδρα 67 ετών µε µέτρια απÞφραξη των αεραγωγών του.
◗
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Ασ εξετάσουµε τον αριθµÞ 1: το γράφηµα ξεκινά
απÞ το µηδέν και γρήγορα κορυφώνεται Þταν ο
άνδρασ φύσηξε δυνατά. Συνέχισε να φυσάει για
αρκετά δευτερÞλεπτα, συνολικά 4 λίτρα αέρα
(φαίνεται στο κάτω δεξιά τµήµα του γραφήµατοσ).
Αυτή η ποσÞτητα αέρα ονοµάζεται δυναµική ζωτική
χωρητικÞτητα (εν συντοµία FVC). Ένα άλλο σηµαντικÞ
αποτέλεσµα τησ σπιροµέτρησησ είναι ο FEV1, που
παριστά την ποσÞτητα του αέρα που φύσηξε κατά το
πρώτο δευτερÞλεπτο (περίπου 3 λίτρα, αλλά δεν
φαίνεται σε αυτÞ το είδοσ γραφήµατοσ). Αν οι
πνεύµονέσ σασ είναι υγιείσ, θα φυσήξετε τον
περισσÞτερο αέρα κατά το πρώτο δευτερÞλεπτο τησ
εξέτασησ.

Ùγκοσ [L]

Τι σηµαίνουν τα αποτελέσµατα;
Ο γιατρÞσ θα χρησιµοποιήσει αυτέσ τισ µετρήσεισ (FEV1 και FVC) για να αποφασίσει πÞσο καλά
λειτουργούν οι πνεύµονέσ σασ. Αν η ποσÞτητα του αέρα που µπορείτε να φυσήξετε κατά το πρώτο
δευτερÞλεπτο είναι µικρή, ενδεχοµένωσ να έχετε στένωση στουσ αεραγωγούσ σασ, πιθανÞν λÞγω
άσθµατοσ ή χρÞνιασ αποφρακτικήσ πνευµονοπάθειασ (ΧΑΠ). Αν λαµβάνετε ήδη κάποια θεραπεία για το
άσθµα ή την ΧΑΠ (π.χ. εισπνεÞµενο φάρµακο), η εξέταση σπιροµέτρησησ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να ελεγχθεί αν η θεραπεία βοηθά τουσ πνεύµονεσ σασ να λειτουργούν στον καλύτερο δυνατÞ βαθµÞ. Η
εξέταση µπορεί ακÞµα να χρησιµοποιηθεί για να αποκλειστούν ορισµένεσ άλλεσ πνευµονικέσ νÞσοι.
◗

Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την εξέταση:
Η αναπνοή είναι δύσκολη για ορισµένα άτοµα. Φροντίστε να παρακολουθήσετε προσεχτικά την
παρουσίαση των 3 βηµάτων πριν δοκιµάσετε κι εσείσ. Έτσι θα εξοικονοµηθεί χρÞνοσ και ενέργεια. Αν
κουραστείτε ή σασ πιάσει ζαλάδα κατά την εξέταση, ζητήστε λίγα λεπτά χρÞνο για να ηρεµήσει η αναπνοή
σασ πριν δοκιµάσετε ξανά. Κάποια άτοµα µπορεί να διαπιστώσουν Þτι η εξέταση τουσ προκαλεί τάση για
βήχα. Σε αυτή την περίπτωση δοκιµάστε να καθαρίσετε το στήθοσ σασ πριν προσπαθήσετε ξανά.
◗

Τι συµβαίνει Þταν τα αποτελέσµατα τησ εξέτασησ δείχνουν παθολογικά;
Ο γιατρÞσ µπορεί να σασ ζητήσει να εισπνεύσετε κάποιο φάρµακο, να περιµένετε 10 µε 15 λεπτά και µετά
να επαναλάβετε την εξέταση.ΑυτÞ βοηθά το γιατρÞ να διαπιστώσει αν η τυχÞν βλάβη στουσ πνεύµονεσ σασ
είναι αναστρέψιµη και κατά πÞσο η χορήγηση ενÞσ εισπνεÞµενου φαρµάκου θα βελτιώσει την αναπνοή σασ.
Η ανταπÞκριση στο εν λÞγω φάρµακο, γνωστÞ ωσ βρογχοδιασταλτικÞ, βοηθά τον γιατρÞ να διαπιστώσει αν
έχετε άσθµα (που θα βελτιωθεί µετά το βρογχοδιασταλτικÞ) ή ΧΑΠ (που παρουσιάζει µικρÞτερη βελτίωση).
◗

Αν έχετε παρουσιάσει συµπτώµατα παρÞµοια µε αυτά του άσθµατοσ στο παρελθÞν µπορεί να έχετε
άσθµα, ακÞµη και αν η εξέταση σπιροµέτρησησ είναι φυσιολογική. Αν είστε καπνιστήσ και η εξέταση
σπιροµέτρησησ είναι φυσιολογική, δεν παύετε να διατρέχετε υψηλÞ κίνδυνο για εµφάνιση ΧΑΠ,
καρδιακήσ νÞσου, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρκίνου του πνεύµονα, συνεπώσ θα πρέπει να
ζητήσετε βοήθεια για να κÞψετε το κάπνισµα. Αν υπάρχει µολυσµένοσ αέρασ στο χώρο εργασίασ σασ,
ακÞµα και αν η εξέταση σπιροµέτρησησ είναι προσ το παρÞν φυσιολογική, θα πρέπει να αποφεύγετε την
εισπνοή σκÞνησ, καπνού, αναθυµιάσεων και χηµικών ουσιών.
Θα χρειαστώ άλλεσ εξετάσεισ;
Η εξέταση σπιροµέτρησησ είναι σηµαντική µέτρηση τησ λειτουργίασ των πνευµÞνων. Αν τα
συµπτώµατά σασ έχουν διακύµανση (Þπωσ λÞγου χάρη στο άσθµα) µπορεί να σασ ζητηθεί να
επαναλάβετε την εξέταση σε διαφορετικέσ χρονικέσ στιγµέσ και στην περίπτωση αυτή θα µπορούσατε
να σηµειώσετε τα αποτελέσµατά σασ ώστε να γνωρίζετε ποιο είναι τα φυσιολογικÞ για εσάσ αποτέλεσµα.
Αν πάσχετε απÞ χρÞνιο αναπνευστικÞ πρÞβληµα (λÞγου χάρη ΧΑΠ), η τακτική σπιροµέτρηση µπορεί να
βοηθήσει στην παρακολούθηση τησ κατάστασήσ σασ. ΑκÞµα, µπορεί να σασ ζητηθεί να κάνετε κάποιεσ
επιπλέον εξετάσεισ, αν ο γιατρÞσ χρειαστεί να προχωρήσει τη διερεύνησή του.
◗

Το παρÞν υλικÞ συγκεντρώθηκε µε τη βοήθεια του ειδικού σε θέµατα σπιροµέτρησησ τησ ERS, Paul Enright, MD.

