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w Τι είναι η σπιρïµέτρηση;
Η σπιρïµέτρηση εêετάúει πÞσï καλά µπïρείτε να

αναπνεύσετε και συµâάλλει στη διάγνωση διαæÞρων
πνευµïνικών νÞσων. Η εêέταση είναι ανώδυνη και συνήθως
διαρκεί λιγÞτερï απÞ 10 λεπτά, ωστÞσï απαιτεί δυνατÞ æύσηµα.
Φυσάτε µέσα σε µια µικρή συσκευή, τï σπιρÞµετρï, πïυ µετράει
πÞσï αέρα µπïρείτε να æυσήêετε απÞ τïυς πνεύµïνές σας και
πÞσï γρήγïρα µπïρεί να γίνει αυτÞ.

w Πρέπει να κάνετε εêέταση;

Ναι, εæÞσïν:

Είστε άνω των 40 ετών ή έøετε υπάρêει καπνιστής.
Βήøετε πïλύ.
Σας κÞâεται η ανάσα Þταν περπατάτε γρήγïρα.
Ανησυøείτε για την υγεία των πνευµÞνων σας.
Λαµâάνετε ήδη θεραπεία για κάπïια πνευµïνική νÞσï.

w Τι συµâαίνει κατά την εêέταση;
Η νïσïκÞµα ή ï γιατρÞς θα σας δείêïυν πώς να æυσήêετε µέσα στï σπιρÞµετρï πριν êεκινήσετε.

Είναι σηµαντικÞ να æυσήêετε Þσï πιï δυνατά µπïρείτε κατά την εêέταση, αλλιώς τα απïτελέσµατα
δεν θα είναι ακριâή. θα σας úητηθεί να æυσήêετε τρεις ή περισσÞτερες æïρές µέσα στï σπιρÞµετρï.

Ùταν κρατάτε τï σπιρÞµετρï, θα πρέπει:

1. Να εισπνεύσετε Þσï πιï âαθιά µπïρείτε και να τïπïθετήσετε τα øείλη σας σæιøτά γύρω απÞ τï
επιστÞµιï.

2. Να âάλετε τα δυνατά σας και να æυσήêετε δυνατά τïν αέρα σας, Þσï πιï γρήγïρα γίνεται.
3. Να συνεøίσετε να æυσάτε µέøρι να αδειάσïυν ïι πνεύµïνές σας και ï γιατρÞς ή η νïσïκÞµα να σας

πïυν να σταµατήσετε, συνήθως µετά απÞ τïυλάøιστïν 6 δευτερÞλεπτα.

Ρïή αέρα

Εκπνïή

Εισπνïή

ΠïσÞτητα αέρα
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w Πώς θα είναι τα απïτελέσµατα;
Τï σπιρÞµετρï συνδέεται σε υπïλïγιστή πïυ δηµιïυργεί καµπύλες ρïής-Þγκïυ, Þπως ïι δύï

παρακάτω. Ã αριθµÞς 1 είναι γράæηµα απÞ άνδρα 49 ετών µε æυσιïλïγική πνευµïνική λειτïυργία και ï
αριθµÞς 2 είναι απÞ άνδρα 67 ετών µε µέτρια απÞæραêη των αεραγωγών τïυ.

Ας εêετάσïυµε τïν αριθµÞ 1: τï γράæηµα êεκινά
απÞ τï µηδέν και γρήγïρα κïρυæώνεται Þταν ï
άνδρας æύσηêε δυνατά. Συνέøισε να æυσάει για
αρκετά δευτερÞλεπτα, συνïλικά 4 λίτρα αέρα
(æαίνεται στï κάτω δεêιά τµήµα τïυ γραæήµατïς).
Αυτή η πïσÞτητα αέρα ïνïµάúεται δυναµική úωτική
øωρητικÞτητα (εν συντïµία FVC). Ένα άλλï σηµαντικÞ
απïτέλεσµα της σπιρïµέτρησης είναι ï FEV1, πïυ
παριστά την πïσÞτητα τïυ αέρα πïυ æύσηêε κατά τï
πρώτï δευτερÞλεπτï (περίπïυ 3 λίτρα, αλλά δεν
æαίνεται σε αυτÞ τï είδïς γραæήµατïς). Αν ïι
πνεύµïνές σας είναι υγιείς, θα æυσήêετε τïν
περισσÞτερï αέρα κατά τï πρώτï δευτερÞλεπτï της
εêέτασης.

w Τι σηµαίνïυν τα απïτελέσµατα;
Ã γιατρÞς θα øρησιµïπïιήσει αυτές τις µετρήσεις (FEV1 και FVC) για να απïæασίσει πÞσï καλά

λειτïυργïύν ïι πνεύµïνές σας. Αν η πïσÞτητα τïυ αέρα πïυ µπïρείτε να æυσήêετε κατά τï πρώτï
δευτερÞλεπτï είναι µικρή, ενδεøïµένως να έøετε στένωση στïυς αεραγωγïύς σας, πιθανÞν λÞγω
άσθµατïς ή øρÞνιας απïæρακτικής πνευµïνïπάθειας (ÌΑΠ). Αν λαµâάνετε ήδη κάπïια θεραπεία για τï
άσθµα ή την ÌΑΠ (π.ø. εισπνεÞµενï æάρµακï), η εêέταση σπιρïµέτρησης µπïρεί να øρησιµïπïιηθεί για
να ελεγøθεί αν η θεραπεία âïηθά τïυς πνεύµïνες σας να λειτïυργïύν στïν καλύτερï δυνατÞ âαθµÞ. Η
εêέταση µπïρεί ακÞµα να øρησιµïπïιηθεί για να απïκλειστïύν ïρισµένες άλλες πνευµïνικές νÞσïι.

w Πρïâλήµατα πïυ µπïρεί να πρïκύψïυν κατά την εêέταση:
Η αναπνïή είναι δύσκïλη για ïρισµένα άτïµα. Φρïντίστε να παρακïλïυθήσετε πρïσεøτικά την

παρïυσίαση των 3 âηµάτων πριν δïκιµάσετε κι εσείς. Έτσι θα εêïικïνïµηθεί øρÞνïς και ενέργεια. Αν
κïυραστείτε ή σας πιάσει úαλάδα κατά την εêέταση,úητήστε λίγα λεπτά øρÞνï για να ηρεµήσει η αναπνïή
σας πριν δïκιµάσετε êανά. Κάπïια άτïµα µπïρεί να διαπιστώσïυν Þτι η εêέταση τïυς πρïκαλεί τάση για
âήøα. Σε αυτή την περίπτωση δïκιµάστε να καθαρίσετε τï στήθïς σας πριν πρïσπαθήσετε êανά.

w Τι συµâαίνει Þταν τα απïτελέσµατα της εêέτασης δείøνïυν παθïλïγικά;
Ã γιατρÞς µπïρεί να σας úητήσει να εισπνεύσετε κάπïιï æάρµακï,να περιµένετε 10 µε 15 λεπτά και µετά

να επαναλάâετε την εêέταση.ΑυτÞ âïηθά τï γιατρÞ να διαπιστώσει αν η τυøÞν âλάâη στïυς πνεύµïνες σας
είναι αναστρέψιµη και κατά πÞσï η øïρήγηση ενÞς εισπνεÞµενïυ æαρµάκïυ θα âελτιώσει την αναπνïή σας.
Η ανταπÞκριση στï εν λÞγω æάρµακï, γνωστÞ ως âρïγøïδιασταλτικÞ, âïηθά τïν γιατρÞ να διαπιστώσει αν
έøετε άσθµα (πïυ θα âελτιωθεί µετά τï âρïγøïδιασταλτικÞ) ή ÌΑΠ (πïυ παρïυσιάúει µικρÞτερη âελτίωση).

Αν έøετε παρïυσιάσει συµπτώµατα παρÞµïια µε αυτά τïυ άσθµατïς στï παρελθÞν µπïρεί να έøετε
άσθµα, ακÞµη και αν η εêέταση σπιρïµέτρησης είναι æυσιïλïγική. Αν είστε καπνιστής και η εêέταση
σπιρïµέτρησης είναι æυσιïλïγική, δεν παύετε να διατρέøετε υψηλÞ κίνδυνï για εµæάνιση ÌΑΠ,
καρδιακής νÞσïυ, εγκεæαλικών επεισïδίων και καρκίνïυ τïυ πνεύµïνα, συνεπώς θα πρέπει να
úητήσετε âïήθεια για να κÞψετε τï κάπνισµα. Αν υπάρøει µïλυσµένïς αέρας στï øώρï εργασίας σας,
ακÞµα και αν η εêέταση σπιρïµέτρησης είναι πρïς τï παρÞν æυσιïλïγική, θα πρέπει να απïæεύγετε την
εισπνïή σκÞνης, καπνïύ, αναθυµιάσεων και øηµικών ïυσιών.

w Θα øρειαστώ άλλες εêετάσεις;
Η εêέταση σπιρïµέτρησης είναι σηµαντική µέτρηση της λειτïυργίας των πνευµÞνων. Αν τα

συµπτώµατά σας έøïυν διακύµανση (Þπως λÞγïυ øάρη στï άσθµα) µπïρεί να σας úητηθεί να
επαναλάâετε την εêέταση σε διαæïρετικές øρïνικές στιγµές και στην περίπτωση αυτή θα µπïρïύσατε
να σηµειώσετε τα απïτελέσµατά σας ώστε να γνωρίúετε πïιï είναι τα æυσιïλïγικÞ για εσάς απïτέλεσµα.
Αν πάσøετε απÞ øρÞνιï αναπνευστικÞ πρÞâληµα (λÞγïυ øάρη ÌΑΠ), η τακτική σπιρïµέτρηση µπïρεί να
âïηθήσει στην παρακïλïύθηση της κατάστασής σας. ΑκÞµα, µπïρεί να σας úητηθεί να κάνετε κάπïιες
επιπλέïν εêετάσεις, αν ï γιατρÞς øρειαστεί να πρïøωρήσει τη διερεύνησή τïυ.
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Τï παρÞν υλικÞ συγκεντρώθηκε µε τη âïήθεια τïυ ειδικïύ σε θέµατα σπιρïµέτρησης της ERS, Paul Enright, MD.
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